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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE. 
 

I.1-Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 
Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e vijim KLSH), në periudhën nga data 30.05.2022 deri në 

08.07.2022 realizojë auditimin financiar dhe të përputhshmërisë të veprimtarisë 

ekonomike të subjektit Bashkia Librazhd, sipas programit të auditimit nr. 512//1, datë 

27.05.2022, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit për periudhën nga 

data 01.01.2021 deri në 31.12.2021 dhe për procedurat e prokurimit publik nga 

01.01.2019 deri në 31.12.2021, duke u përqendruar kryesisht në organizimin dhe 

funksionimin e organeve drejtuese, planifikimin, hartimin dhe realizimin e buxheteve; 

realizimi dhe përdorimi i të ardhurave nga ta 

ksat e tarifat vendore dhe zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e prokurimeve të 

fondeve publike, etj. 

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 2021, mbi bazë materialiteti 

dhe risku gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe 

monitorimi i tyre nga Auditi i Brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të 

ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, 

aplikimi i rregullave kontabël, si dhe zbatimi i procedurave të prokurimit publik. Për 

këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, akt-rakordimit me thesarin duke shkarkuar 

transaksione financiare nga data baze i thesarit, u krye analiza e posteve të bilancit dhe 

llogarive analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 600 

“paga”; 401-408 “Furnitorë e llogari te lidhura me to”; 467 “Kreditore te ndryshëm”; 

602 “Shpenzime operative” dhe 230- 231 “Investime”, si dhe me zgjedhje procedurat e 

prokurimit zbatimi i kontratave të ndërtimit.  

Në arritjen e konkluzioneve dhe përfundimeve mbi auditimin financiar dhe 

përputhshmërisë së veprimtarisë ekonomike dhe financiare me kuadrin ligjor dhe 

rregullator përkatës, krahas njohjes së detajuar të tyre të cilat kanë shërbyer si burim i 

kritereve të auditimit, ne kemi përdorur metoda dhe teknika efikase si verifikimi i 

transaksioneve, intervistimi, raporte dhe informacione, verifikime në terren etj. 

Gjetjet e këtij auditimi të karakterit organizativ, dëmi ekonomik, mungesë të të 

ardhurave dhe të përdorimit jo me efektivitet të fondeve publike, i janë nënshtruar 

skepticizmit profesional dhe gjykimit objektiv të Audituesve, duke i dhënë mundësi 

KLSH në dhënien e rekomandimeve përkatëse për përmirësimin e gjendjes, si dhe për të 

evidentuar përgjegjësitë nëpërmjet rekomandimit të masave disiplinore/administrative. 

Me shkresën nr.3541/1, datë 01.09.2022 (prot KLSH nr. 512/5, datë 08.09.2022), nga 

subjekti Bashkia Librazhd janë paraqitur vërejtjet e Projekt Raport Auditimit, të dërguara 

me shkresën nr. 512/4, datë 01.08.2022, ku pasi u lexuan me kujdes, paanshmëri dhe 

profesionalizim nga ana e grupit të auditimit të KLSH, u morën në konsideratë ato raste 

për të cilat kishin mbështetje ligjore me dokumentacion, ndërsa rastet e tjera të cilat nuk 

gjejnë argumentin e duhur ligjor, gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar të 

Auditimit. 

Raporti Përfundimtar i Auditimit është i strukturuar në pesë kapituj: përmbledhja 

ekzekutive; hyrja, me çështjet e objektivave dhe qëllimi i auditimit, përgjegjësitë e 

strukturave drejtuese dhe të Audituesve, kriteret, identifikimi i çështjeve etj.; përshkrimi 

i auditimit, në të cilin paraprin një informacion i përgjithshëm mbi subjektin e audituar 

dhe vazhdon me trajtimin e rezultateve të auditimit për secilin prej 3 drejtimeve të 

auditimit; në kapitullin e katërt jepen gjetjet dhe rekomandimet dhe në fund janë anekset. 
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I.2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Refere

nca 

me 

Rapor

tin 

 

Rekomandimi 

1. 

Për vitin 2021, Njësia e Auditit të Brendshëm 

(këtu e vijon NJAB) ka funksionuar me 1 

drejtues dhe 1 punonjës, kurse sipas 

strukturës organizative të përcaktuar nga 

Titullari i Bashkisë me Urdhrin nr. 1033 datë 

31.12.2020, NjABështë miratuar me 3-

punonjesnga këto 1- drejtues dhe 2- punonjës. 

Struktura me 3- punonjës është nga viti 2016, 

ne vitin 2018 (Korrik) është plotësuar me 2- 

punonjësdhe vazhdon edhene vazhdim. 

Për periudhën 2021 realizimi i planit është në 

masën 66.6%. NjAB në hartimin e planeve 

është fokusuar në prioritetin e risqeve të 

identifikuara, por nuk ka marrë në 

konsideratë respektimin e frekuencës së 

kryerjes së auditimeve.Në të gjitha dosjet e 

auditimit mungojnë: projektdrafti i programit 

te auditimit në fazën e hartimit të programit të 

angazhimit me të gjitha elementët e tij; Në 

programet e auditimit nuk është përfshirë si 

drejtim “vlerësimi i komponentëve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm, si pasojë audituesit e brendshëm 

nuk kanë marrë në shqyrtim identifikimin, 

vlerësimin dhe menaxhimin e riskut, për të 

evidentuar më saktë mangësitë e vërejtura, 

për të dhënë një opinion për funksionimin e 

kontrolleve në çdo sistem e për të qenë më të 

qarta rekomandimet; Në disa raste formulimi 

i gjetjeve ka mangësi, pasi situata e 

përshkruar është i karakterit të përgjithshëm 

pa u adresuar qartë hallka që nuk ka 

funksionuar dhe mosveprimet konkrete,në 

ndonjë rast nuk ka të përcaktuar periudhën e 

audituar, kujt viti i referohet, si apo nuk është 

pjesë e gjetjes kriteri ligjor i detajuar i 

mospërputhshmërisë apo raportimit financiar 

për problematikën e konstatuar nga auditimi; 

Rekomandimet janë të karakterit të 

përgjithshëm dhe jo të mirpërcaktuara, një 

pjesë i referohen bazës ligjore, pra “në zbatim 

të akteve ligjore”, duke mos orientuar 

ndërmarrjen e veprimeve, të cilat do të sjellin 

përmirësimet në sistem, në të gjitha rastet nuk 

është përcaktuar nivelin i rëndësisë së tyre (i 

lartë, i mesëm dhe i ulët).Projektraporti i 

përcjellë subjektit të audituar nuk është 

shoqëruar me Formatin e sugjeruar të Plan-

Veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Në 

disa raste nuk është në dosje shkresa 

përcjellëse e kthimit të Projekt Raportit nga 

I mesëm 25-37 

Kryetari i Bashkisë Librazhd në bashkëpunim me 

Drejtorinë e Burimeve Njerëzore në zbatim të 

procedurave për rekrutimin e punonjësve , të marrin 

masa për plotësimin me 3 punonjës të Njësisë së 

AB, siç është miratuar dhe në strukturën 

organizative të bashkisë. 

 

Njësia e Auditit të Brendshëm të kryejë një 

planifikim auditimeve duke marrë në konsideratë 

frekuencën e kryerjes të auditimeve, të realizojë 

auditime në fusha me risk të lartë dhe të thelluara, 

të realizojë të gjitha proceset në të gjitha fazat e 

auditimit në përputhje me MAB dhe të përfshijë në 

programet e angazhimit si drejtim vlerësimi i 

komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Refere

nca 

me 

Rapor

tin 

 

Rekomandimi 

pala e audituar; Në angazhimet e shërbimit të 

sigurisë të kryera në fakt nga Auditimit të 

Brendshëm për vitin 2021 mungojnë 

auditimet në sistemin e prokurimeve, në 

sistemin e pagesave sistemin e raportimit të 

pasqyrave financiare, në sistemin 

administrimin dhe menaxhimin e aseteve etj. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë 

në kundërshtim me Ligjit nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik” neni 11,neni 12, shkronja 

“d”, neni 19 dhe neni 20, të MAB të miratuar 

me Urdhrin nr. 100, datë 25.10.2016 të 

Ministrit të Financave “Për miratimin e 

Manualit të Auditimit të Brendshëm në 

sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e 

Ministrit të MFE nr.4 datë 10.01.2020 “Për 

miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në 

MAB miratuar me Urdhrin nr.100, datë 

25.10.2016”, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i 

përputhshmërisë” dhe 2.4.2 “Auditimi 

financiar”; Kapitulli III, pika 3.5;Kapitulli IV 

pika 4.1.1 “planifikimi i një angazhimi 

auditimi”, pikës 4.1.11 dhe 4.1.12; kapitulli 

VI “Evidentimi dhe dokumentimi i punës 

audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”. 

2 

Nga auditimi rezultoi se realizimi i buxhetit 

për vitin 2021 nga 1,400,833 mijë lekë të 

planifikuara është realizuar 1,220,553 mijë 

lekë ose në masën 87%. Në mosrealizim kanë 

ndikuar realizimi në nivele jo të kënaqshme i 

zërit 602 “Shpenzime operative” në masën 

74%, pra kemi planifikim me rezervë të tij 

dhe zërit230-231 “Shpenzime për investime” 

në masën 72%, nga mos realizimi i 

projekteve në vlerë të plotë. Për vitin 2021, 

janë kryer ndryshime në rritje të planit 

fillestare , në dy raste me VKB në vlerën 

17,258 mijë lekë, gjë që tregon se në planin 

fillestarë këto fonde nuk janë marrë në 

konsideratë, të cilat gjatë vitit ushtrimor 

nxisin shkurtimin e shpenzimeve, ose 

rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe 

artikujve, duke e kthyer procesin e 

planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të 

përllogaritjes së kostos së produkteve, në një 

mjet jo real, të qëndrueshëm dhe 

efektiv.Detyrimet e papaguarapër vitin 2021 

sipas bilancit janë në shumën 26,300,554lekë 

ose në masën 1.9 % të shpenzimeve të 

planifikuara, të cilat kanë ardhur duke u ulur, 

krahasuar me vitin 2020, ku detyrimet ishin 

në shumën prej 55,842,835lekë. Detyrimet e 

papaguara sipas bilancit të vitit 2021 nuk 

rakordojnë për shumën 8,700,647 lekë me 

I mesëm 37-47 

Bashkia Librazhd gjatë fazës së planifikimit të 

buxhetit të marrë në konsideratë faktorët që kanë 

ndikuar në mosrealizimin e buxhetit paraardhës në 

mënyrë që programimet e shpenzimeve buxhetore 

gjatë vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara 

dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm për 

raste të domosdoshme.Planifikimi i të ardhurave të 

bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja e fondeve 

buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të 

hyrjeve të parasë dhe të angazhimeve, ku të 

sigurohet një përdorim efiçent i burimeve 

financiare, duke rritur financimet nga të ardhurat e 

veta. Për uljen e borxhit në mënyrë të kontrolluar 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të 

paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një 

material tëplotë për gjendjen në fund të vitit 

ushtrimor të faturave të pa likuiduara të 

prapambetura, të hartojë një grafik, duke zbatuar 

radhën e pagesave. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Refere

nca 

me 

Rapor

tin 

 

Rekomandimi 

raportimin në MFE, që i përket e detyrimeve 

të prapambetura për investime të pa 

financuara nga Ministritë e linjës dhe 

FZHSH, të cilat nuk janë përfshirë në 

raportim.Të ardhurat janë realizuar për vitin 

2021 në masën 88%, ndërsa vlera e 

debitorëve të akumuluar ndër vite për taksa e 

tarifa vendore, paraqitet në nivele relativisht 

të larta, në shumën 97,568 mijë lekë. 

Referuar këtyre treguesve të të ardhurave të 

realizuara, konstatohet se financimi i buxhetit 

vjetor 2021 është bërë në masën më të madhe 

prej 90% nga Buxheti i Shtetit (transferta e 

pakushtëzuar dhe transferta e kushtëzuar e 

transferta specifike) dhe 10% nga të ardhurat 

e veta. Këto veprime janë në kundërshtim me 

Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” nenet 

42,43,47,50,52 dhe 65; ligjin nr. 139/2015 

“Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, 

neni 41, me ligjin nr. 68/2017 datën 

27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore” neni 40,42, me Udhëzimin e MFE 

nr.09 datë 20.07.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit” pika 106, 

Udhëzimin e MF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, 

Kreu “Detyrimet e prapambetura të Njësive 

të Vetëqeverisjes Vendore”, pikat 82-91; ligji 

nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar neni 12 

pika 3. 

3 

Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël 

(kosto historike) për vitin 2021 e llogarisë 

213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e 

analizuar për 337 objekte inventari në vlerën 

3,737,881,027 lekë. Nga verifikimi i 

analitikëve të kësaj llogarie rezulton se nuk 

është zbritur vlera e ujësjellësve që sipas 

VKB duhej të transferohej tek Ujësjellës 

SHA Librazhd, për 33 ujësjellës në vlerën 

452,014,176 lekë, me ndikim në 

informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të 

Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për 

efekt të inventarit fizik të tyre dhe të 

llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë 

në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 

28, 30, 74 dhe 85,UMFE nr. 05, datë 

21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 

“Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

E lartë 53-75 

Bashkia Librazhd, Drejtoria e Buxhetit dhe 

Menaxhimit Financiar të ngrejë grup pune me 

specialistë të fushës, për transferimin eAseteve që 

sipas VKB-ve i kanë kaluar shoqërisë “Ujësjellës 

Kanalizime” sh.a dhe transferimi i tyre të bëhet me 

akte marrje në dorëzim të firmosura nga të dy palët 

dhe të kryhen veprimet kontabël në mbyllje të 

pasqyrave financiare duke zbritur vlerën 

452,014,176 lekë. 
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Gjetja 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

Refere

nca 

me 

Rapor

tin 

 

Rekomandimi 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të 

njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu 

II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30. 

4 

Nga auditimi ka rezultuar se, nga 535 objekte 

inventari të pasurive të paluajtshme me kosto 

historike që i përkasin llog. 211 “Pyje 

plantacione”, 212 “Ndërtesa e 

konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, 

vepra ujore”, në vlerën 4,689,952,520 lekë, 

Bashkia Librazhd për 19 objekte janë pajisur 

me titull pronësie, ndërsa për 12 objekte 

është në proces regjistrimi dhe për 504 

objekte inventari, nuk posedon titull 

pronësie, në kundërshtim me VKM nr. 510, 

datë 14.08.2001 “Për inventarizimin dhe 

hipotekimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI 

“Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i 

pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. Për 

rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve 

afatgjata materiale, nuk është mbështetur në 

dokumentacionin e duhur, në kundërshtim 

me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me 

ndryshime, Kapitulli III, pika 35. 

E lartë 53-75 

Bashkia Librazhd të marrë masa të menjëhershme, 

që nëpërmjet strukturave të saj, të përgatisë dosjet 

me dokumentacionin e duhur për regjistrim në 

ASHK dhe nëpërmjet Drejtorisë së Buxhetit dhe 

Menaxhimit Financiar të përllogaritë kostot për 

kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin dhe burimet e 

financimit, me qëllim pajisjen sa më parë të 

pasurive të paluajtshme me titull pronësie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 

Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël 

(kosto historike) e llogarisë 212 “Ndërtesa 

konstruksione” është e analizuar për 186 

objekte (aktive) në vlerën 935,305,353 lekë, 

nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie 

rezulton se për 24 objekte në vlerën 

437,153,554 lekë, shtesat për 

rikonstruksionin e tyre nuk i janë bashkuar 

vlerës fillestare të aktivit por janë trajtuar si 

aktive më vete. Trajtimi i tyre si aktive më 

vete ka ndikim në informacionin kontabël, që 

ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata 

Materiale, të numrit për efekt të inventarit 

fizik të tyre, që në fakt duhet të paraqiteshin 

më pak për 24 objekte dhe të llogaritjes së 

amortizimit. Këto veprime janë në 

kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 

74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin e MFE nr. 

08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 

36 dhe Kreu III pika 30. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53-75 

 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, të 

marrë masa për saktësimin e inventarit kontabël të 

llogarisë 212 “Ndërtesa konstruksione”, të saktësojë 

vlerat e këtyre objekteve duke shtuar shpenzime për 

rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e tyre për 24 raste 

në vlerën 437,153,554 lekë.  

 

6 

Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël 

(kosto historike) e llogarisë 213 “Rrugë rrjete 

vepra ujore” është e analizuar për 337 objekte 

(aktive) në vlerën 3,737,881,027 lekë, nga 

E lartë 53-75 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, të 

marrë masa për saktësimin e inventarit kontabël të 

llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, të 

saktësojë vlerat e këtyre objekteve duke shtuar 
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verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie 

rezulton se për 31 objekte në vlerën 

912,323,589 lekë, shtesat për 

rikonstruksionin e tyre nuk i janë bashkuar 

vlerës fillestare të aktivit por janë trajtuar si 

aktive më vete. Trajtimi i tyre si aktive më 

vete ka ndikim në informacionin kontabël, që 

ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata 

Materiale, të numrit për efekt të inventarit 

fizik të tyre, që në fakt duhet të paraqiteshin 

më pak për 31 objektedhe të llogaritjes së 

amortizimit. Këto veprime janë në 

kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 

74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin e MFE nr. 

08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të 

Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 

36 dhe Kreu III pika 30. 

shpenzime për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e 

tyre për 31 raste në vlerën 912,323,589 lekë. 

7 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin 

e rekomandimeve të KLSH rezulton se: 

Nga Bashkia Librazhd është respektuar afati 

20 ditor për kthimin e përgjigjes për zbatimin 

e rekomandimeve (shkresa nr. 357/2, datë 

11.2.2020). 

Nuk është respektuar afati që brenda 

periudhën 6 mujore, Bashkia Librazhd duhet të 

informojë mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve. 

Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Librazhd, nuk 

është raportuar në këshillin e njësisë (Këshillin 

Bashkiak). 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e 

rekomandimeve në të cilën janëpërcaktuar 

strukturat dhe personat për zbatimin e 

rekomandimeve me afatekonkrete. 

Gjithashtu rezulton se: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë 

rekomanduar 7 masa organizative, nga të cilat 

janë pranuar plotësisht. Nga të pranuarat janë 

zbatuar 7 masa dhe janë në proces zbatimi 2 

masa. 

b. Për masa mungesë të ardhurash janë 

rekomanduar 4 masa me vlerë 7,649,032 

lekë,nga të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 

të pranuarat është zbatuar 1 (një) masë, janë 

në proces zbatimi 3 masa me vlerë 7,649,032, 

nga e cila likujduar vlera 4,680,000 lekë dhe 

mbetur per likujdim vlera 7,459,032 lekë. 

c. Për masa disiplinore, nuk janë pranuar dhe 

zbatuar nga subjekti. 

E lartë 
145-

157 

Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa për 

zbatimin e plotë të rekomandimeve në proces ose të 

pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën nr. 

1115/6, datë 11.02.2021 “Për zbatimin e 

Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Librazhd”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave 

përgjegjës për mos zbatimin e tyre, respektivisht për: 

- 2 masa organizative, në proces zbatimi; 

- 3 masa mungesë të ardhurash me vlerë 

7,649,032, nga e cila likujduar vlera 

4,680,000 lekë dhe mbetur per likujdim 

vlera 7,459,032 lekë. 

 

Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa të 

menjëhershme për raportimin në Këshillin Bashkiak, 

të masave dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna 

nga auditimet e KLSH. 
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Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 154, 

datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” 

neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j), 

ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-

Auditimi i jashtëm. 

8 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt “Rikonstruksioni i 

kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, 

Bashkia Librazhd, me vlerë të kontratës (me 

tvsh)59,995,025 lekë, fituar nga BOE “K..” 

SHPK & “L.” SHPK & “K.” SHPK, 

rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 976,500 lekë pa 

tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 4619 prot datë 20.10.2020të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 

Librazhd dhe BOE “K.” SHPK & “L.” SHPK 

& “K.” 

E lartë 
139-

145 

Nga Bashkia Librazhd të merren masa për arkëtimin e 

vlerës prej 976,500lekë pa tvsh nga BOE “K.” SHPK 

& “L.” SHPK & “K.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 4619 prot datë 

20.10.2020,me objekt “Rikonstruksioni i kanalit 

vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, Bashkia Librazhd, 

vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

 

9 

Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt “Ndërtim miniparku i 

qytetit pranë Argjinaturës së Lumit 

Shkumbin (Faza II dhe faza III)”, Bashkia 

Librazhd, me vlerë të kontratës (me 

tvsh)16,470,664 lekë, fituar nga BOE “M.” 

SHPK & “SH.” SHPK, rezultuan diferenca 

në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

126,560 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 2106 prot datë 

08.04.2021 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Librazhd dhe BOE “M.” 

SHPK & “SH.” SHPK. 

E lartë 
139-

145 

Nga Bashkia Librazhd të merren masa për arkëtimin e 

vlerës prej 126,560 lekë pa tvsh nga BOE “M..” 

SHPK & “SH.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2106 prot datë 08.04.2021,me objekt 

“Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së 

Lumit Shkumbin (Faza II dhe faza III)”, Bashkia 

Librazhd, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

 

 

 

 

 

 

10 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion në lidhje me llogaritjen dhe 

pagesën Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë 

e ndërtimeve të reja për periudhën objekt 

auditimi, rezulton se në një rast kjo taksë 

është llogaritur më pak për vlerën 101,409 

lekë,për Vendimin nr. 452, datë 19.05.2021 

me zhvillues H.N., për objektin 

“Rikonstruksion Objekt ekzistues me 1 kat 

+papafingo” me sipërfaqe 266.4 m2. 

Diferenca prej 101,409 lekë për shkak të 

keqllogaritjes së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, përbën dëm ekonomik 

shkaktuar buxhetit të Bashkisë Librazhd, 

veprim në kundërshtim me ligjinnr. 9632 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” me të gjitha ndryshimet, neni 27 

pika 1. 

 

 

 

 

E lartë 

 

 

 

 

47-53 

 

 

 

Bashkia Librazhd, Drejtoria e Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit,të marrë të gjitha masat duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në 

të gjitha shkallët për arkëtimin e dëmit në vlerën 

101,409 lekë, si rezultat i keqllogaritjes së taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. 

 

11 
Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më 

datën 31.12.2021 për mos pagesën e 
 

 

 

 

Bashkia Librazhd, Drejtoria e të Ardhurave 

Vendore, të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 
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detyrimeve tatimore (2011-2021) në vlerën 

gjithsej85,373,491 lekë, janë debitorë 524 

subjektet e biznesit të vogël e biznesit të 

madh në vlerën 47,213,808 lekë, 5792 familje 

për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli 

dhe tarifa vendore, në vlerën prej 38,159,683 

lekë.Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në 

zbatim të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, për subjektet 

debitorë, vijon me procedurat e arkëtimit të 

detyrimeve në zbatim të kreut XI-“Mbledhja 

me forcë e detyrimeve tatimore të 

papaguara”, të neneve 88 deri 104, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore”, me ndryshime. 

Edhe pse vazhdojnë procedurat mbledhjes me 

forcë të detyrimeve, rezultojnë se nga 524 

subjekte debitorë në vlerën 49,815 mijë lekë, 

janë aktiv 383 subjekte ose 73 % e totalit të 

cilët nuk kanë paguar taksa dhe tarifa, në 

vlerën 39,612 mijë lekë ose 79 % e vlerës së 

debitorëve. Ndaj këtyre subjekteve për asnjë 

rast nuk është zbatuar pika 2 e nenit 89, e 

ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për 

Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe për rastet kur 

subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet 

në vite, nga ana e Drejtorisë së të Ardhurave, 

nuk është kërkuar kallëzim penal ndaj 

subjekteve problematike debitore në vite dhe 

me vlera të konsiderueshme, mbështetur në 

ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me 

ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -

Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 

 

 

E lartë 

 

 

47-53 

vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të 

gjitha rrugët për arkëtimin e detyrimeve për taksat 

dhe tarifat vendore në fund të periudhës në vlerën 

85,373,491 lekë.  

 

12 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion në lidhje me legalizimet e 

ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon 

për pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se ngaASHK 

Elbasan janë dërguar zyrtarisht me shkresë 

lista e qytetarëve shoqëruar me leje 

legalizimi dhe destinuara për regjistrim në 

ASHK. Konkretisht për periudhën nga 

01.01.2016 deri më 31.12.2021, nga grupi i 

auditimit sipas listave të vënë në dispozicion 

me leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me 

personat që kanë bërë të mundur likuidimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturës, rezulton 

nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë për 263 persona me vlerë 

9,593,857 lekë,e cila konsiderohet e ardhur e 

munguar përbuxhetin e Bashkisë 

Librazhd,sipas aneks nr. 2/1, rezulton se nga 

Drejtoria e të Ardhurave Bashkisë Librazhd, 

 

 

 

 

E lartë 

 

 

 

 

47-53 

Bashkia Librazhd nëpërmjet strukturave të sajë, të 

marrë të gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore në të gjitha shkallët për 

arkëtimin e vlerës prej 9,593,857 lekë ndaj 263 

personave, si rezultat i mos arkëtimit të vlerës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa 

leje (ish- ALUZNI-t)(të dhëna sipas tabela aneks nr. 

2/3, bashkëlidhur). 

Kryetari i Bashkisë Librazhd nëpërmjet 

bashkëpunimit institucional, t’i kërkojë ASHK-së, që 

të mos pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo 

individët përfitues nga procesi i legalizimit pa kryer 

pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë në 

masën 0.5% të vlerës së investimit për objektet që 

përfitojnë nga legalizimi. Në rastet kur nga ASHK 

është vijuar me dhënien e certifikatës së legalizimit 

të kërkohet bllokimi i pronës deri në kryerjen e 

pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
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nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra 

në VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për 

përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe 

administrimit të të ardhurave për ndërtimet 

pa leje dhe vlerave të zbatueshme për 

legalizim”, pika 5, ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e 

ndikimit në infrastrukturë, pika 3. 

13 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në 

dispozicion rezultoi se nga Drejtoria e 

Pyjeve, janë lidhur 53 kontrata për dhënie me 

qira,për shfrytëzim të fondit pyjorë,për 

sipërfaqen 81.525 ha dhe për 87.496 km,për 

vlerën vjetore në shumën 12,235,694 

lekë,vlera e këtyre kontratave është llogaritur 

sipas tarifave VKM nr. 1064, datë 07.01.2013 

“Për disa ndryshime në vendimin nr. 391, 

datë 21.06.2006 të Këshillit të Ministrave , 

për përcaktimin e tarifave në sektorin e 

pyjeve dhe kullotave”, kontrata të cilat për 

arkëtimin e detyrimeve ndiqen nga Drejtoria 

e të Ardhurave. 

Nga auditimi në lidhje me arkëtimin e të 

ardhurave nga qiraja për shfrytëzim të fondit 

pyjorë, për periudhën objekt auditimi, u 

konstatua se 8 subjekte nuk kanë shlyer 

detyrimet e kontratës edhe pse Drejtoria e të 

Ardhurave, në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar neni 12,germën “g”, 

dhe kushtet e kontratave të lidhura, subjektet 

që nuk kanë likujduar detyrimet e kontratave 

me listë janë dërguar Drejtorisë së Financës 

për kontabilizim dhe janë debitorënë vlerën 

2,600,718 lekë që janë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd, 

sipas tabela aneks nr. 2/4, bashkëlidhur. 

 

 

 

 

E lartë 

 

 

 

 

47-53 

Bashkia Librazhd, Drejtoria e të Ardhurave 

vendore, të marrë masa për ndjekjen e të gjitha 

procedurave administrative dhe ligjore për 

arkëtimin nga subjektet të vlerës 2,600,718 lekë, 

duke njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj 

bashkisë. 

 

14 

Në përfundim të punës audituese në terren 

dhe pas shqyrtimit të kundërshtive të 

subjektit mbi gjetjet e konstatuara nga grupi i 

KLSH, kanë rezultuar në shkelje të akteve 

ligjore e nënligjore të LPP, shkelje të cilat 

kanë konsistuar në: 

a- Në 91 procedura prokurimi, kriteret 

nuk janë në përputhje me dispozitat e LPP 

dhe llojin e procedurës, veprime të cilat direkt 

ose indirekt kanë penguar mospjesëmarrjen e 

OE në procedurë. 

Në 4 procedura prokurimi, OE/BOE të 

shpallur fitues nuk janë në kushtet e 

plotësimit të kritereve të DST të miratuara 

 

 

 

 

E lartë 

 

 

 

 

75-

139 

Kryetari i Bashkisë Librazhd, për çdo rast të 

procedurave të zhvilluara të ngrejë grup pune me 

specialistë të fushës (sipas llojit të procedurës), për 

hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve në 

përputhje me procedurën e zhvilluar, me synim 

rritjen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në 

procedurë, duke eliminuar praktikat e zhvillimit të 

procedurave me një OE.  

Kryetari i Bashkisë Librazhd, nëpërmjet strukturave 

përkatëse, të nxjerrë përgjegjësitë dhe të marrë 

masa të menjëhershme për eliminimin e praktikave 

për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve 

ekonomike në kushtet e mosplotësimit të të gjitha 

kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi 

                                                           
1Shënim. Në një proceurë mund të ketë shkelje dhe për kritere dhe për vlerësim, prandaj numëri I 
procedurave del më I lartë si numëri I procedurave të aydiutuara  
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nga AK, pasi ka kritere të cilat nuk janë 

plotësuar dhe nga KVO janë vlerësuar si të 

rregullt. Në këto kushte KVO duhet të 

anulonte procedurën dhe zhvillonte 

procedurën tjetër me kushte me të favorshme, 

kjo me qëllim përdorimin me efektivitet, 

efiçencë dhe ekonomicitet të fondit të 

prokuruar në vlerën 102,226 mijë lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë 

në kundërshtim më ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, 

“Parimet e përzgjedhjeje”, nenet 1, 2 dhe 

pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti 

kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një 

procedure”,neni 76, “Kriteret detyruese për 

skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, 

si dhe VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

i ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe 

vlerësimi i ofertave”, neni 83, “Njoftimi i 

fituesit”. 

operatorët ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret 

e vendosura nga autoriteti kontraktor, nuk 

garantojnë cilësinë e punës/mallit dhe shërbimit, kjo 

për të shmangur përdorimin pa efektivitet të 

fondeve me vlerë 102,226 mijë lekë. 

 

 

I.3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i Auditimit. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare (bilance) të vitit 2021, grupi i auditimit të KLSH, 

pas vlerësimit të dokumentacionit, arrin në konkluzionin për një “Opinion i 

kualifikuar”, pasi pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e performancës financiare, 

pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve monetare, si dhe 

shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit kemi arritur në 

përfundimin se pasqyrat financiare përmbanin gabime materiale, por jo të përhapura 

(ISA 705-ISSAI 1705). 

- Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlerë të lartë, rezultuan mospërputhje me 

kuadrin ligjorë të LPP, në përcaktimin e kritereve dhe specifikimeve teknike për 

kualifikim jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës (në 9 raste) dhe në 

shpalljen fitues (në 4 raste) të operatorët ekonomik jo në kushtet e plotësimit të gjitha 

kritereve për kualifikim, proceduara të cilat duhej anuloheshin dhe zhvilluar procedura të 

tjera për të garantuar një përdorim me efektivitet, ekonomicitet dhe efiçencë (3-E) të 

fondeve të prokuruar, me vlerë 102,226 mijë lekë, që janë baza për dhënien e një 

“Opinion të kualifikuar”. 
Në administrimin e të ardhurave vendore nga subjektet fizik/juridik dhe abonentët 

familjare,si dhe personat që kanë kontratë qiraje, leje legalizimi për ndërtim pa leje, nuk 

është ndjekur e plotë procedura për arkëtimin e debitorëve në vlerën 97,567 mijë lekë. 

Në procedurën e zbatimit të kontratavejanë konstatuar diferenca në kryerjen e punimeve 

të ndërtimit me dëm ekonomik në vlerën 1,103 mijë lekë. 

 

OPINIONI I AUDITIMIT 
 

I. Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare:  

Grupi i auditimit të KLSH-së, ka audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Librazhd për 

periudhën ushtrimore 01.01.2021 – 31.12.2021, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit 
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financiar, të performancës financiare, të ndryshimit të aktiveve, të fluksit të mjeteve 

monetare dhe shënimet shpjeguese. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë 

testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, 

ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga 

drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

 

Opinion i kualifikuar: 

"Në opinionin tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit, pasqyrat financiare të subjektit Bashkia Librazhd janë 

evidentuar devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi të përshkruara në 

paragrafin e “Bazës për Opinionin”, që në gjykimin profesional të audituesit të pavarur 

janë materiale por jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar, 

e shprehur kjo në bazën për opinionin. 

 

Baza për opinion e kualifikuar : 

Ne e kryem auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

(SNA-të). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të 

detajuar në seksionin e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat 

Financiare. Ne jemi të pavarur nga Njësia shpenzuese Bashkia Librazhd, në përputhje 

me kërkesat etike që janë të zbatueshme për auditimin e pasqyrave financiare, si dhe 

kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se 

evidenca e auditimit që kemi siguruar është e mjaftueshme dhe e përshtatshme për të 

dhënë një bazë për opinionin tonë. (ISA 700-ISSAI 1700).  

Opinionin e dhënë e mbështesim në faktin se, pasqyra e pozicionit financiar, pasqyra e 

performancës financiare, pasqyra e ndryshimeve në kapital, pasqyra e flukseve e mjeteve 

monetare, si dhe shpjegimet janë përfshirë në deklaratat financiare, por gjatë auditimit 

kemi arritur në përfundimin se pasqyrat financiare përmbanin gabime materiale, por jo të 

përhapura (ISA 705-ISSAI 1705). Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit bazuar në Manualin e Auditimit Financiar të KLSH-së për vitin e mbyllur 

më 31 dhjetor 2021 është 24,411mijë lekë. 

Përshkrimi i çështjeve: Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 

-Nga auditimi ka rezultuar se llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, nuk pasqyron saktë 

gjendjen e saj, pasi nuk është zbritur vlera 452,014,176 lekë, që i përket 33 ujësjellësve 

që sipas VKB, duhej të transferoheshin në ndërmarrjen e “Ujësjellës Kanalizime” shaqë 

nga viti 2016.  

- Nga verifikimi i analitikëve të llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”,rezulton se për 

31 objekte në vlerën 912,323,589 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë 

bashkuar vlerës fillestare të objektit,por janë trajtuar si aktive më vete. 

-Nga 535 objekte inventari të pasurive të paluajtshme në vlerën 4,689,952,520 lekë, të 

pasqyruara në kontabilitet 19 objekte janë pajisur me titull pronësie, ndërsa për 12 

objekte është në proces regjistrimi dhe për 504 objekte inventari, nuk posedon titull 

pronësie.  

-Nga verifikimi i analitikëve të llogarisë 212 “Ndërtesa e konstruksione”,rezulton se për 

24 objekte në vlerën 437,153,554 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë 

bashkuar vlerës fillestare të objektit, por janë trajtuar si aktive më vete. 

 

II. Opinion i auditimit mbi përputhshmërinë: 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit Bashkia Librazhd për 

periudhën 01.01.2019 deri më 31.12.2021, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së 
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rregullave, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky 

projekt realizon qëllimin e tij, në përdorimin e fondeve/burimeve të Bashkisë Librazhd. 

Pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, në përfundim 

rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, efektet e të cilave janë 

materiale por jo të përhapura, të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të 

kualifikuar. 

 

Opinioni kualifikuar: 

 “Ne opinionin tonë, bazuar në evidencat e auditimit dhe dokumentacionin e vënë në 

dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Librazhd janë evidentuar 

devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin e “Bazës 

për Opinionin”, që nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale por 

jo të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar, e shprehur kjo në 

bazën për opinion.  

 

Baza për opinioni: 

- Në auditimin e procedurave të prokurimit me vlerë të lartë, rezultuan mospërputhje me 

kuadrin ligjorë të LPP, në përcaktimin e kritereve dhe specifikimeve teknike për 

kualifikim jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës (në 9 raste) dhe në 

shpalljen fitues (në 4 raste) të operatorët ekonomik jo në kushtet e plotësimit të gjitha 

kritereve për kualifikim, proceduara të cilat duhej anuloheshin dhe zhvilluar procedura të 

tjera për të garantuar një përdorim me efektivitet, ekonomicitet dhe efiçencë (3-E) të 

fondeve të prokuruar, me vlerë 102,226 mijë lekë. 

Gjithashtu; 

-Në administrimin e të ardhurave vendore nga subjektet fizik/juridik dhe abonentët 

familjare,si dhe personat që kanë kontratë qiraje, leje legalizimi për ndërtim pa leje, nuk 

është ndjekur e plotë procedura për arkëtimin e debitorëve në vlerën 97,567 mijë lekë. 

-Në procedurën e zbatimit të kontratavejanë konstatuar diferenca në kryerjen e punimeve 

të ndërtimit me dëm ekonomik në vlerën 1,103 mijë lekë. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Librazhd: 

Strukturat drejtuese të subjekti Bashkia Librazhd, janë përgjegjës për përgatitjen dhe 

prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e ligjit “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit 

financiar në fuqi, si dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm që ka 

rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet 

apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara në procedurat e 

prokurimit. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të 

raportimit financiar.  

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare: 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme 

nëse pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, kështu si pasaktësi 

apo gabime që mund të kenë ekzistuar, si dhe për të konkluduar me një raport auditimi 

që përfshin një opinion. Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk 

garanton që auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo 

gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, 

gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  
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Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave 

financiare të periudhës aktuale të cilat i përshkruajmë në raportet e auditimit, me 

përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për 

publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në 

publikun e gjerë.  

Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë tona etike, në përputhje me standardet e 

sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese 

janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit 

të auditimit. 
 

 

 

 

 

 

I.HYRJA 

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 512//1, datë 

27.05.2022,miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 30.05.2022 deri në datë 08.07.2022, 

në subjektin Bashkia Librazhd, për periudhën nga 01.01.2021 deri në 31.12.2021, për 

procedurat e prokurimit publik përperiudhën 01.01.2019 deri 31.12.2021, u krye 

auditimi “Mbi Auditimin financiar dhe përputhshmërisë” nga Grupi i Auditimit me 

përbërje: 

 

1. P. Gj., Përgjegjës Grupi 

2. K. Gj., anëtarë 

3. A.Z, anëtarë 

 

a- Objektivat i auditimit:Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me 

siguri të arsyeshme, nëse për vitin 2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë 

raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit 

ligjor të raportimit financiar në fuqi.  

Në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të 

pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, 

politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e 

mallrave/shërbimeve dhe investimeve. 

b- Qëllimi i auditimit: Qëllimi i auditimit u realizua pas analizës së implementimit të 

kërkesave të MFK, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt, me synim dhënien e një 

vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga subjekti i audituar të 

rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, 

lidhur me prokurimin e mallra/shërbime e investimeve. 

Ky projekt auditimi do të shtrihet për periudhën e veprimtarisë nga data 01.01.2021 deri 

në datë 31.12.2021, si dhe do të ketë si fushëveprimi, buxhetin, auditimin e pasqyrave 

dhe transaksioneve financiare dhe procedurat e prokurimit me fonde publike për 

periudhën e veprimtarisë nga data 01.01.2019 deri në datë 31.12.2021. 

c- Identifikimi i çështjes: Referuar analizës së riskut, në fazën e planifikimit dhe 

auditimit në terren, u identifikuan fushat me risk më të lartë. Gjithashtu, sigurojmë që 

vlerësimi fillestar i riskut në fazën e planifikimit si dhe ai i aplikuar gjatë fazës së 

auditimit në terren, vijon të mbetet i vlefshëm, si dhe nuk ka rishikim të tij.  

Sa më sipër, fushat me risk të lartë u përcaktuan drejtimet e auditimit të miratuara sipas 

Programit të Auditimit, nr. 512//1, datë 27.05.2022, “Mbi auditimin financiar dhe të 

përputhshmërisë”, si më poshtë: 

Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të buxhetit të 

shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH", ligjet 
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vjetore "Për buxhetin e shtetit" të vitit 2021, si dhe aktet nënligjore mbi planifikimin, 

monitorimin dhe zbatimin e buxhetit të shtetit. 

Vlerësimi Raportimit Financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat financiare për 

vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës 

financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi. 

Mbi planifikimin dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2016 “Për 

Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, 

Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”. 

Nisur nga procedurat e ndjekura për auditim besojmë se evidencat e mbledhura janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për te dhënë opinionin tonë mbi veprimtarinë 

ekonomiko financiare të Bashkisë. 

d- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: Strukturat drejtuese të Bashkisë Librazhd 

janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave financiarë në përputhje me ligjin për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare dhe në të njëjtën kohë janë përgjegjës për 

aktivitetin financiar të Bashkisë në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke 

përfshirë por pa u kufizuar në ligjin e buxhetit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin 

e prokurimeve dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për planifikimin, zhvillimin dhe 

mbrojtjen e territorit dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin për auditim e brendshëm 

dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

e- Përgjegjësitë e Audituesvetë KLSH-së: Objektivi ynë lidhet me garantimin e 

sigurisë së arsyeshme mbi aktivitetin e Bashkisë me kuadrin ligjor dhe rregullator në 

fuqi, si dhe mbi përdorimin e duhur dhe efiçent të burimeve financiare të institucionit. 

Siguria e arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer 

në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund 

të ekzistojë. Përveç standardeve ISSAI, audituesi i KLSH, gjithashtu aplikon edhe 

gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese.  

Gjithashtu ne krijojmë një ide fillestare mbi kontrollin e brendshëm në mënyrë që të 

planifikojmë procedurat e auditimit që i përshtaten situatës aktuale.  

Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe 

përmbajtjen e auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e 

kontrollit të brendshëm, që ne kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 

Ne identifikojmë çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin dhe i përshkruajmë ato 

në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në 

dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto 

çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i 

tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 

f- Kriteret e vlerësimit.  

 Legjislacioni bazë e dytësor, dhe dispozita të tjera, si dhe kritere përkatëse që 

janë përdorur dhe iu jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 

 Ligji organik i KLSH-së nr.154/2014,datë 27.11.2014“Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

 Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të 

KLSH-së”, miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015 e 

ndryshuar; 

 Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me 

vendimin nr. 107, datë 08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-sëndryshuar me nr. 63, datë 

22.6.2020; 
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 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë 

të 

Gjykatës Evropiane të Audituesve;  

 Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Përimplementimin e 

StandardeveNdërkombëtare tëAuditimit, ISSAI mbi “Auditimin e përputhshmërisë", 

Manualet e Auditimit Financiar dhe Përputhshmërisë, të miratuar ngaKontrollit i Lartë i 

Shtetit; 

 Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes Vendore”; 

 Ligjinr. 137/2020, datë 16.11.2020“Për buxhetin e vitit 2021” dhe aktet normative 

që e ndryshojnë këto ligje; 

 Udhëzimin i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për proceduratstandarde te monitorimit te 

buxhetit te Njësive te vetëqeverisjes vendore”;  

 Udhëzimi iMFnr. 26,datë 27.12.2007, “Për disa shtesa dhe ndryshime në udhëzimin 

e MF nr. 14, date 28.12.2006”; 

 Udhëzimi iMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime nëudhëzimin e MFE 

nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”. 

 Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016“Për Prokurimin Publik” i ndryshuar; VKM nr.914, 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM 

nr. 797, datë 29.12.2017Udhëzimi i APP nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e 

prokurimit me vlerë të vogël”; etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë. 

g- Standardet e auditimit:  

Auditimi është kryer sipas standardeve ndërkombëtare të auditimit të hartuara nga 

INTOSAI. 

 ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“ që përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

 ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë“ që përcakton parimet 

themelore të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me 

kontekstin specifik të auditimit të përputhshmërisë; 

 ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e 

përputhshmërisë"; si dhe ISSAI 4200; 

 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të 

kontabilisteve IFAC; 

 Praktika të mira të fushës si: Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të 

Gjykatës Evropiane të Audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, 

INTOSAI "Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës Evropiane të 

Audituesve; Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI "Për implementimin e 

Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 

gj- Metodat e auditimit: Për arritjen e objektivave, metoda e auditimit u bazua tek 

kombinimi i testeve të ndryshme të auditimit. Në kryerjen e auditimit janë përdorur 

metoda e bazuar në funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, metoda e bazuar 

në procedurat bazë dhe në procedurat analitike. Pas testimit të kryer, për të kuptuar sesi 

funksionon sistemi i kontrollit të brendshëm dhe pas marrjes së informacionit në mënyre 

të përgjithshme, në ushtrimin e auditimit për zbatimin e ligjshmërisë dhe rregullshmërisë 

të aktivitetit ekonomik dhe financiar u bënë teste lidhur me zbatimin e ligjeve dhe akteve 

nënligjore në fuqi. 
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Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim sigurimin e 

nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të subjektit. 

Informacion të vlefshëm morëm dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për 

vlerësimin e riskut, duke ja nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e Audituesve. 

Po kështu nga ana jonë u përshkrua legjislacioni autorizues, rregullat e vendosura sipas 

legjislacionit autorizues, caktimi i përgjegjësisë dhe autoritetit, etj. 

l- Dokumentimi i auditimit: Dokumentimi i rezultateve të auditimit u mbështetet në 

kërkesat e Manualit të Auditimit Përputhshmërisë miratuar me Vendimin e Kryetarit të 

KLSH-së nr. 66, datë 23.06.2020, Manualin e Auditimit Financiar, miratuar me 

Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 64, datë 22.06.2020, si edhe në Standardet 

Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit ISSAI 1230 “Dokumentimi i 

Auditimit”. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatore, rezultatet e 

këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që 

dolën gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet e 

rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve.  

Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe 

mbështetur opinionet dhe raportin e Audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni 

për përgatitjen e tyre. 

Teknikat e kontrollit të përdorura gjatë auditimit janë;kontrolli aritmetik,kontrolli me anë 

të pjesëve justifikuese, inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese, kontrolli i 

vlerësimit, konfirmim nga të tretët, kontrolli sipas një treguesi. 

 
 

III. PËRSHKRIMI AUDITIMIT 

III/1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim. 

Auditimi në Bashkinë Librazhd u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të 

përzgjedhura për tu audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan disa të meta në mbylljen e 

pasqyrave financiare por jo të përhapura si dhe të meta e dobësi në drejtim të 

përputhshmërisë me kërkesat dhe kriteret e vlerësimit sipas kuadrit rregullator në fuqi të 

shoqëruara me shpenzime jo sipas 3-E në fushën e prokurimeve. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit i mjaftueshëm për të mundësuar dhe 

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit të kryera në përputhje me 

standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatorë, rezultatet e 

këtyre procedurave dhe evidencat e auditimit, si dhe çështje të rëndësishme, që dolën 

gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet 

profesionale në arritjen e konkluzioneve. Dokumentacioni i marrë për auditimin është i 

përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin 

e Audituesve dhe shërbeu si një burim informacioni për përgatitjen e tyre.  

Në përfundim të punës audituese në terren, grupi i auditmit mbi problemet e konstatuara 

ka mbajtur akt-konstatime për çdo problematik të konstatuar, kopjet e të cilave u 

dorëzuan në zyrën e protokollit Bashkia Librazhd deri me datë 08.07.2022, datë e 

mbylljes së punës audituese në terren. 

Nga subjekti Bashkia Librazhd në momentin e përgatitjes së Projektraportit të Auditimit 

u paraqitën kundërshtitë mbi problemet e konstatuara nga grupi i auditmit dhe të 
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reflektuara në akt-konstatime dhe akt-verifikime me shkresën nr. 3365, datë 20.07.2022 

të protokolluara në KLSH me nr. 512/3, datë 25.07.2022. 

Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e auditimit, grupi auditimit i 

është referuar auditimeve e kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të 

kërkuar subjektit, të dhënat e grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo 

njësi vendore të publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP 

për realizimin e prokurimit me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore 

dhe problematikat e trajtuara nga media, të realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe 

kërkimeve në internet dhe në median vizive.  

 

Informacion i përgjithshëm mbi Bashkinë Librazhd 
Bashkia Librazhd është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”dheligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes Vendore”, Rregulloren e funksionimit të Bashkisë dhe akteve të 

nxjerra nga Këshilli Bashkiak Librazhd. 

BashkiaLibrazhdi kufizohet në veri me Bashkinë Bulqizë, në lindje me Republikën e 

Maqedonisë, në jug me Bashkinë Përrenjas dhe në perëndim me Bashkitë Elbasan dhe 

Tiranë. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Librazhdit. 

Sipas Censusit të vitit 2011, Librazhdi ka një popullsi prej 31,892 banorësh. Ndërkohë 

që sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 44,181 banorë. Bashkia e re shtrihet në një 

sipërfaqe prej 793.36 km2. Sipas regjistrit civil, densiteti i popullsisë është 55.68 

banorë/km2 sipas ndërsa sipas censusit, densiteti është 40 banorë/km2. 

Kjo bashki përbëhet nga 7 njësi administrative, të cilat janë: Librazhd, Qendër Librazhd, 

Hotolisht, Lunik, Stërblevë, Polis dhe Orenjë. Të gjitha njësitë administrative janë 

aktualisht pjesë e rrethit të Librazhdit dhe qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën 

administrimin e saj një qytet dhe 52 fshatra. 

Bashkia e re e Librazhdit ka potencial për zhvillimin e turizmit malor, por një gjë e tillë 

ka qenë jashtë vëmendjes së drejtuesve vendorë deri më sot. Mbrojtja e parkut kombëtar 

Shebenik-Jabllanicë dhe përfshirja e tij në guidat e turizmit malor në vend do të krijonte 

një perspektivë të re zhvillimi për Librazhdin dhe banorët e këtyre zonave. 

Paralelisht me resurset natyrore, zona e Librazhdit shquhet për folklorin e pasur, 

kostumet popullore të veçanta dhe zanatin e ndërtimit të shtëpive. Kjo zonë ka kultivuar 

gjithashtu mjeshtërinë e përpunimit të gurit dhe të drurit. 

 

III/2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimit të auditmit. 

 

1. Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm. 

“Mjedisi i kontrollit”: 

Në lidhje me parimin 1 “Angazhimin për integritet dhe vlerat etike” 

-Bashkia Librazhd ka kod etike që ekziston në rregulloren e brendshme të institucionit 

kreuIII-të ,neni 17 të miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë nr.20, datë 

28.12.2020, bazuar në ligjin nr. 139/2015 “ Për Vetqeverisjen Vendore”, ligjin nr. 9131, 

datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”  

-Në Bashkinë Librazhd ekzistojnë mekanizma të cilat i dedikohen ankesave për 

korrupsion, në funksion të saj është miratuar me urdhër të titullarit, njësia speciale për 

sinjalizuesit. Gjithashtu është miratuar rregullorja për procedurën e shqyrtimit të hetimit 

administrativ.  

Ndërsa për ndëshkimin e rasteve ndiqen procedurat e masave disiplinore të parashikuara 

në legjislacionin për shërbimin civil dhe kodin e punës. 
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Në lidhje me parimin 2 “Titullari demonstron pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin 

e përgjegjësisë për mbikëqyrje” 

-Bashkia Librazhd ka dy SHA “U.” dhe “Klubi i Sportit "S." të cilët raportojnë në 

Këshillin Bashkiak sa herë u kërkohet. 

-Në Bashkinë Librazhd SHA-të kanë planin e tyre për veprimin e kontrollit të 

brendshëm, nga auditimet e bëra për vitin 2021 është konstatuar se në organin 

mbikëqyrës(Bordi/Këshillimi)ka specialistë nga të gjitha fushatdhe me aftësi të mira 

profesionale. 

- Titullari merr opinione për përformancën e institucionit dhe funksionimin e sistemeve 

të kontrollit të brendshëm dhe të jashtëm, mbikëqyr projektimin, zbatimin dhe 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm të njësisë publike (si njësi publike për 

të gjithë komponentët) Urdhëri nr. 11 datë 05.01.2021Për miratimin e Planit të Veprimit 

për KB. 

Në lidhje me parimin 3 “Titullari /NA krijon strukturat organizative, linjat e raportimit, 

autoritetet dhe përgjegjësitë”  

Për periudhën objekt auditimi, rezultoi se është hartuar Rregullorja e Brendshme e 

organizimit dhe funksionimit të Bashkisë Librazhd, miratuar meVendim të titullarit nr. 

20, datë 28.12.2020. “Mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës së Bashkisë Librazhd dhe Njësive Administrative. Kjo rregullore është 

publikuar në faqen zyrtare të bashkisë në internet ( bashkialibrazhd.gov.al) 

- Është hartuar dhe miratuar në dokument të veçantë deklarata e misionit, neni 44 i 

rregullores së brendshme të bashkisë datë 28.12.2020. 

-Bashkia Librazhd ka miratuar strategjinë me objektivat dhe prioritetet strategjike, 

gjithashtu ka një plan të përgjithshëm vendor i miratuar me Vendimin e Këshillit 

Kombëtar të Territorit nr. 10,datë 08.02.2017 e cila është rishikuar me Vendimin e 

Këshillit Kombëtar nr.8, datë 28.12.2020. Për këtë janë zhvilluar takime për çdo fazë të 

hartimit të PPtë cilat janë dokumentuar, gjithashtu janë organizuar takime me grupet e 

interesit në rast problematikash në lidhje me buxhetin apo hartimin e paketave fiskale. 

Strukturaorganizative për vitin 2021 është miratuarme urdhër nr. 1033, datë 31.12.2020 

të Titullarit të Bashkisë, si pjesë e kësaj është dhe struktura e Njësisë së Auditit e cila 

është e miratuar me 3-tre punonjës por në fakt ka funksionuar me një punonjës. 

- Bashkia Librazhd ka linkun dhe faqen e saj zyrtare në internet . 

- Në këtë njësi vendore ekzistojnë linja raportimi vertikal për realizimin dhe horizontal 

për përmbushjen e përgjegjësive dhe rrjedhën e informacionit. 

- Në Bashkinë Librazhd delegohen përgjegjësitë me urdhër të titullarit. 

Kompetencat në nivel të lartë delegohen në nivel të mesëm ose në një punonjës në të 

njëjtin nivel. Përcaktohet gjithashtu kohëzgjatja e delegimit të kompetencave si dhe 

fillimin e efekteve juridike. 

Në lidhje me parimin 4 “Njësia publike demonstron angazhimin në realizimin e 

kompetencave”  

- Janë hartuar përshkrimet e punës për çdo pozicion pune. Janë kryer vlerësimet 

periodike të rezultateve individuale në punë të punonjësve sipas nëndarjeve e fushave 

përkatëse. Vlerësimet periodike të personelit për punonjësit me status janë kryer një herë 

në 6 muaj . 

Për vitin 2021 nuk ka pasur ndryshime në strukturë dhe nuk janë bërë procedura 

rekrutimi.  

Në lidhje me parimin 5 “Njësia Publike vepron në përputhje me përgjegjshmërinë 

menaxheriale” 

Në rregulloren e brendshme janë përcaktuar detyra për çdo punonjës për plotësimin e 

objektivave. 
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-Është krijuar grupi për Menaxhimin Strategjik (GMS), me urdhrin e titullarit nr. 31, 

datë 12.01.2021 me pozicione dhe përgjegjësitë të përcaktuara qartë në rregulloren e 

brendshme neni 13. 

- Janë zhvilluar mbledhje të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit të 

politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore dhe çështjeve të tjera të menaxhimit 

financiar, kontrollit këto janë dokumentuar me procesverbal të mbajtur për çdo takim.  

“Menaxhimi i Riskut” 

Në lidhje me parimin 6: “Njësia Publike specifikon objektivat si bazë për identifikimin 

dhe vlerësimin e risqeve në lidhje me këto objektiva”.  

Bashkia në hartimin e PBA-ve ka vendosur objektiva si në planet operacionale 

strategjike, në planet vjetore të veprimtarisë, në planifikimin e investimeve, në planet 

buxhetore vjetore të cilat janë në përputhje me strategjitë dhe politikat sektoriale si dhe 

me vizionin dhe misionin e njësisë të përcaktuara në Planin e Përgjithshëm Strategjik të 

Zhvillimit të Bashkisë Librazhd. 

 Qëllimet e politikave të PBA janë në përputhje me objektivat strategjike të njësisë të 

paraqitura në relacionin shpjegues të IPF. 

Objektivate miratuara i janë komunikuar stafit, sipas llojit të strukturës nëpërmjet 

emailit, me shkresa, në takime zyrtare.  

Ka përputhshmëri midis politikave të PBA dhe objektivave strategjike të njësisë. 

Ka plane vjetore që hartohen çdo fillim viti për secilin sektor. 

Objektivat dhe treguesit operacionale janë në përputhje meobjektivat dhe treguesit e 

PBA si dhe me objektivat e parashikuara të buxhetit vjetor. çdo njësi varësie jep 

realizimin e objektivave të planifikuara. Buxheti i viti 2021, miratuar me VKB nr. 120 

datë 29.12.2020 "Për miratimin e Buxhetit të vitit 2021” dhe Buxhetit Afatmesëm viti 

2021-2023" është publikuar në faqen e internetit më datë 15.01.2021. 

Në lidhje me parimin 7: “Njësia Publike identifikon dhe analizon risqet për arritjen e 

objektivave” 

-Në Bashkinë Librazhd është krijuar strategjia e menaxhimit të riskut “Për menaxhimin 

dhe koordinimin e riskut” dhe meUrdhrin nr. 11, datë 05.01.202, është emërua 

koordinatori i Riskut, detyrë e deleguar Sekretarit të Përgjithshëm. 

Bashkia ka krijuar regjistrin e riskut, për të cilat është hartuar dhe strategjia e riskut.  

Është hartuar një regjistër kompleks për gjithë Bashkinë, ku identifikohen dhe bëhet 

vlerësimi i risqeve për të gjitha Drejtoritë e NJA si dhe ka një plan-menaxhimi të risqeve 

në nivel bashkie për përcaktimin e veprimeve për të adresuar mangësitë.  

Është ngritur dhe funksionon një grup menaxhimi për riskun dhe grupi i menaxhimit 

strategjik. 

-Për subjektet e audituara në vitin 2021 nga AB vlerësohet se jo për të gjitha fushat janë 

identifikuar dhe vlerësuar risqet. 

-Azhornimi i regjistrit të riskut kryhet një herë në vit, nga i gjithë stafi i bashkisë. 

Në lidhje me parimin 8: “Njësia Publike vlerëson mundësinë e riskut për mashtrime” 

-Në Bashkinë Librazhdvlerësimi i riskut të mashtrimit është pjesë eproçesit të vlerësimit 

të riskut.  

Bashkia ka një sistem raportimi të pasqyruar në rregulloren e brendshme neni 44. 

Në zbatim të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve ,me urdhër 

nr. 621, datë 16.12.2016 është emëruar punonjësi i Njësisë përgjegjëse për sinjalizimin 

dhe mbrojtjen e Sinjalizuesve”. 

Në Vitin 2021 nuk ka patur raste të dyshuara për mashtrim, korrupsion etj. 

Në lidhje me parimin 9: “ Njësia Publike identifikon dhe analizon ndryshimet që mund të 

ndikojnë në sistemin e kontrollit të brendshëm” 
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-Bashkia Librazhd në politikat dhe procedurat e veprimtarisë së saj ka marrë në 

konsideratë ndikimet e mundshmenë sistemin e kontrollit të brendshëm nga ristrukturimi 

apo riorganizimii këtij institucioni, apo nga ndryshimet në menaxhim. 

-Strukturat e reja janë përgjegjëse për krijimin e instrumenteve të MFK dhe gjithashtu 

janë përgjegjëse për zbatimin e tyre. 

“ Aktivitetet e Kontrollit” 

Në lidhje me parimin 10: “ Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete kontrolli” 

-Në Rregulloren e Brendshme në mënyrë të përgjithshme dhe për çdo strukturë janë 

përcaktuar krahas detyrave janë identifikuar dhe proceset e punës. Ekzistojnë procedura 

të brendshme për proceset e punës, të cilat i referohen dhe hartës së proceseve të punës 

të përcaktuara në dispozitat ligjore(si përgatitja e urdhër shpenzimit, hartimi i buxhetit 

vjetor, i PBA, hartimi i bilancit, kontabilizimi i shpenzimeve, inventarizimi i AASH dhe 

AAGJ etj. 

- Angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA dhe NZ, pra urdhër-

shpenzimet konfirmohen nga NA dhe NZ. 

- Kontrolli i dokumentacionit dhe pranimi i tij para njohjes së shpenzimit në kontabilitet 

kryhet nga personi përgjegjës në sektorin e kontabilitetit, kontabilizim bëhet nga 

përgjegjësi i kontabilitetit dhe autorizimi i pagesës bëhen nga NZ i cili bëndhe kontrollin 

përfundimtar të dokumentacionit. 

 -Për prokurimet nga NA kanë dalë urdhrat e krijimit dhe funksionimit të komisionit për 

llogaritjen e fondit limit dhe specifikimeve teknike, njësia e prokurimit, komisioni i 

vlerësimit të ofertave, komisioni i blerjeve të vogla, komisioni i pranimit të mallit. 

-Për çdo vit buxhetor hartohet regjistri i planit dhe realizimit të prokurimeve, i cili 

azhornohet sa herë ka ndryshime fondesh. Ekzistojnë dosjet e procedurave të 

prokurimeve, ku gjurmën e auditimit e vërteton ekzistenca e evidencave të prokurimeve 

në këto dosje dhe evidencave financiare si urdhër-shpenzimeve të shoqëruar me 

dokumenteautorizues, vërtetuesdhe justifikues si kontrata, fatura, situacionet akt-marrjet 

në dorzim,fletë-hyrjet etj. Të vulosura nga dega e Thesarit. 

- Bashkia ka proçedura për ruajtjen, përdorimin dhe arkivimin e dokumentacionit sipas 

rregullores së miratuar nga kryetari me Vendim nr.20, datë 28.12.2020.“Mbi 

organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës së Bashkisë 

Librazhd dhe Njësive Administrative“ Për organizimin dhe funksionimin, detyrat dhe 

kompetencat e administratës së bashkisë së Librazhdit” neni48, ligji 9154 datë 6.11.2003 

‘Për arkivat’ 

-Bashkia ka regjistrin e aktiveve. Me VKB nr.50, datë 23.04.2019 është miratuar 

rregullorja për menaxhimin e aktiveve dhe menaxhimin e riskut të aktiveve. Aktivët nuk 

janë të regjistruar në SIFQ. Frekuenca e vlerësimit të aktiveve bëhet një herë në vit dhe 

për shtesat sa herë hyn një aktiv. 

-Bashkia ka proçedurë të miratuar me VKB nr. 50, datë 23.04.2019 “Rregullorja për 

menaxhimin e aktivëve dhe menaxhimin e rriskut të aktivëve” për inventarizimin, 

vlerësimin, tjetërsimin dhe nxjerrjen jashtë përdorimit të aktivëve afatgjatë materiale. 

 - Të ardhurat arkëtohen nëpërmjet Bankave të nivelit të dytë në llogarinë e Thesarit. 

Gjithashtumbahet dhe libri i kontabilizimit të të ardhurave. Të gjithë të ardhurat derdhen 

në llogarinë e thesarit. 

Dosjet e personelit bëhen nga specialisti në sektorin BNJ dhe borderoja përgatitet nga 

specialisti në DF. 

- Në Bashkinë Librazhd kontrolli i disponibilitetin të mjeteve monetare kryhet 

periodikisht. Kontrolli i angazhimeve gjithashtu është i regjistruar në sistemin e thesarit 

SIQF .  
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Vlera e faturave që u ka kaluar afati 30 ditor ka qenë 17,317,927 leke gjithsej kanë qenë 

12 fatura. Për vitin 2021 ka patur 5 investime me afat 2 vjeçare. 

- Për vitin 2021 përqindja e stokut të detyrimeve të prapambetura është mbi totalin e 

shpenzimeve të Bashkisë është 3.5 %. Ka gjurmë auditi të përgatitur një herë në vit.. 

Gjithashtuka kontrata të regjistruara në Thesar (SIQF), jashtë afatit të përcaktuar. 

Në lidhje me parimin 11: “Njësia publike përzgjedh dhe zhvillon aktivitete të kontrollit 

të përgjithshme të kontrollit të teknologjisë” 

-Bashkia Librazhd ka sisteme funksionale të IT, sistemin e taksave e tarifave vendore, 

platformën GIS dhe sistemin e kontabiliteti.  

-Ka proçedura specifike që arrijnë të pengojnë dëmtimin e të dhënave, fshirjen nga 

personeli ose ndërhyrjen nga jashtë. Kryhet Back UP, përsa i përket planit të 

emergjencës ka sistem alarmi dhe siguri nga zjarri. 

-Ka server qendror që ruhen të dhënat. Fjalëkalimi ndryshohet rregullisht një herë në 

muaj. 

Në lidhje me parimin 12: “Njesia publike vendos aktivitetet e kontrollit përmes 

politikave dhe procedurave” 

-Në rregulloren e brendshme janë përcaktuar qartë dhe të ndara detyrat dhe përgjegjësitë 

të Drejtorëve dhe Përgjegjësve për të gjitha nivelet në të gjitha aktivitet e përfshira, duke 

eliminuar riskun që i njëjti person të mos kryejë dy detyra të njëpasnjëshme në 4 fazat e 

një transaksioni financiar si hartim, miratim, zbatim, monitorim. 

- Ekzistojnë proçedura kontrolli lidhur me: Integritetin e të dhënave financiare, detyrimet 

për rakordimet mujore të llogarive dhe sigurinë e të dhënave financiare. 

“Informimi dhe komunikimi” 

Në lidhje me parimin 13: “Njësia Publike merr, gjeneron dhe përdor informacion 

cilësor”. 

Drejtuesit në Bashkinë Librazhd kanë identifikuar dhe përcaktuar informacionin e 

kërkuar nëpërmjet raportimit financiar dhe operacional, në nivelet përkatës dhe 

specifikat e duhura tek personeli i duhur. 

- Bashkia përgatit çdo muaj dhe e paraqet në KBpër informim analizën e të ardhurave 

dhe shpenzimeve, çdo 4 muaj përgatit dhe miraton në KBraportet e monitorimit. 

Raporti i detyrimeve të prapambetura në MFE si edhe pasqyrat financiare vjetore. 

-Bashkia nuk përdor sistem financiar të qeverisë dhe operon me sistem të vetin të 

kontabilitetit financiar. 

Në lidhje me parimin 14: Njësia publike përdor komunikimin e brendshëm sistemin 

elektronik dhe shkresor. 

-Të gjithë punonjësit kanë mundësinë e përdorimit të emailit zyrtar. 

-Bashkia realizon konsultime publike me banorët, si buxheti me pjesëmarrje. Konsultime 

me grupet e interesit, me përfaqësues të biznesit, si dhe organizata jo qeveritare. 

-Në faqen zyrtare info@bashkialibrazhd.gov.algjenden të publikuara : 

a)Dokumenti i buxhetit vjetor. 

b)Buxheti i miratuar për bashkinë. 

c)Raportet periodike të zbatimit të buxhetit 

d)Pasqyrat financiare vjetore 

e)Planet vjetore të prokurimeve, si edhe raporti i Auditit të jashtëm për bashkinë mbi 

pasqyrat financiare dhe aktivitetin e vitit paraardhës. 

Në lidhje me parimin 15: Njësia publike përdor komunikimin e jashtëm. 

Të gjithë punonjësit kanë mundësinë e përdorimit të e-maili-it zyrtar.Të cilët 

mirëmbahen dhe ruajnë të dhëna nga sistemi i IT. 

“Monitorimi” 
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Në lidhje me parimin 16: “Njësia publike përzgjedh, zhvillon dhe kryen vlerësime të 

vazhdueshme” 

- Procedurat periodike të raportimit që rregullojnë zbatimin dhe monitorimin e 

objektivave në këtë institucion konsistojnë në planet mujore dhe vjetore të punës, 

analizat për aktivitetin e bashkisë, mungojnë raportimet e menaxherëve për përmbushjen 

e objektivave mbi bazë impakti dhe produkti.  

- Monitorohet rregullisht nëpërmjet vlerësimit të performancës progresi lidhur me 

arritjen e objektivave, këto raporte janë çdo 4 muaj dhe arritja e objektivave nga një 4 

mujor tek tjetri është e dukshme. 

- Bashkia monitorimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit e kryen 

nëpërmjet pyetësorit të vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm.  

 Bashkia Librazhd ka një plan të MFK të miratuar sipas shkresës me nr.1128 prot., datë 

23.02.2021. 

- Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve, rezulton se nga 36 masa të rekomanduara, 

janë pranuar 36 rekomandime, nga këto 11 rekomandime janë zbatuar, 25 rekomandime 

janë proces zbatimi, ndërsa rekomandime të pa zbatuara nuk ka.  

- Aktivitetet e vlerësimit të bashkisë nuk mbulohen plotësisht nga AB, e cila për vitin 

2021 ka patur vetëm 2 punonjës. 

Brenda datës 15 Tetor të çdo viti Njësia e Auditit të Brendshëm harton dhe miraton 

planin strategjikdhe e dërgon në MF në Drejtorinë e Harmonizimit të AB. Po kështu 

brenda datës 15.02. të çdo viti Njësia e Auditit bën Raportin vjetor të realizimit të 

auditimeve dhe e dërgon bashkë me Planin vjetor të auditimeve në MF në Drejtorinë e 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm. Vlerësimi i riskut për subjektet që do të 

auditohen bëhet çdo vit ku subjektet me risk të lartë auditohen çdo vit. 

-Auditi i Brendshëm ka hartuar planin vjetor 2021 dhe atë strategjik 2021-2023 të cilat 

janë miratuar me urdhrin e Kryetarit nr. 707, datë 15.10.2020 . 

Vlerësimi i riskut të AB hartohet një herë në vit. 

-Bashkia Librazhd realizon shërbimin e auditit të brendshëm me një strukturë të ngritur 

që nga viti 2004, dhe miratohet çdo vit nga kryetari me strukturën vjetore. 

Në lidhje me parimin 17: “Njësia publike vlerëson dhe komunikon mangësitë” 

- Personeliraportonçështjet e kontrollit të brendshëm përmes linjave të raportimit të 

përcaktuara për palët e duhura të brendshme dhe të jashtme. 

-Veprimet korrigjuesenga niveli drejtues merren në përfundim tëçdo auditimi. 

Menaxheripërkatës i fushësharton dhe dërgonnë njësinë e AB planin e veprimit për 

rekomandimet e dhëna, me afate , aktivitete dhe persona përgjegjës. 

Pas analizimit të treguesve të mësipërm, pjesë përbërëse e 5 komponentëve të sistemit të 

kontrollit të brendshëm, arrijmë në konkluzionin që: Funksionimi i sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit në Bashkinë Librazhd ka funksionuar në mënyrën e 

duhur në 5 komponentët e tij. Bashkia Librazhd ka hartuar deklaratën dhe raportin vjetor 

për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe pyetësorin e vetëvlerësimit për vitin 

2020 dhe 2021, në përputhje me Udhëzimin e Ministrisë së Financavenr. 108, datë 

17.11.2016 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm në njësitë publike”. Mjedisi i kontrollit, rezulton pa mangësi në 

treguesit e tij. Është miratuar rregullorja e brendshme dhe kodi etik. Në lidhje me 

menaxhimin e riskut nga auditimi i dokumentacionit dhe nga deklarata e stafit 

menaxherial u konstatua se Bashkia Librazhd disponon një regjistër risku në nivel 

institucioni. Ka strategji të hartuar për riskun, është krijuarGMS dhe ka takime të stafit 

menaxherial me objekt trajtimin e risqeve, evidentimin e tyre , si dhe rishikim të risqeve 

gjatë periudhave ushtrimore. Në lidhje me aktivitetet e kontrollit ekzistojnë procedura të 

punës të shkruara për proceset kryesore operacionale dhe financiare, duke përfshirë dhe 
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qarkullimin e dokumentacionit dhe të informacionit, hallkat e vendim-marrjes dhe 

kontrollet e brendshme. Në lidhje me informacionin dhe komunikimin ekziston një 

procedurë e shkruar për mënyrën e komunikimit brenda institucionit dhe procedurat për 

qarkullimin e informacionit. Bazuar në rregulloren e brendshme titullari merr 

informacion në lidhje me realizimin e objektivave. Monitorimi bëhet tek titullari nga çdo 

drejtori dhe sektor bazuar në rregulloren e brendshme. 

 

Nënpika 1.3 dhe 1.3 e programit: Organizimi i njësisë së auditit të brendshëm. 

vlerësim mbi veprimtarinë e njësisë së auditit të brendshëm.  

 

Organizimi dhe Funksionimi: Bazuar në VKM nr. 83, datë 03.02.2016, “Për miratimin 

e kritereve për ngritjen e NJAB në sektorin publik”, Bashkia Librazhd ka ngritur NJAB.  

Për vitin 2021, Njësia e Auditit të Brendshëm (këtu e vijon NJAB) ka funksionuar me 1 

drejtues dhe 1 punonjës, kurse sipas strukturës organizative të përcaktuar nga Titullari i 

Bashkisë me Urdhrin nr. 1033 datë 31.12.2020, NjABështë miratuar me 3-punonjesnga 

këto 1- drejtues dhe 2- punonjës. Struktura me 3- punonjës është nga viti 2016, ne vitin 

2018 (Korrik) është plotësuar me 2- punonjësdhe vazhdon edhene vazhdim. 

Detyrat dhe kompetencat e NJAB janë përcaktuar në Projekt-draftin e Rregullores së 

Brendshme të funksionimit të Administratës së Bashkisë Librazhd të miratuar me VKB 

nr. 20 date 28.12.2020 mbi bazën e të cilës funksionojë të gjitha strukturat e Bashkisë. 
 

Nga verifikimi i dokumentacionit të dosjeve të punonjësve të strukturës së Auditit të 

brendshëm rezulton se këta punonjës plotësojnë kushtet,janë të certifikuar dhe kanë 

ndjekur në mënyrë të vazhdueshme trajnime për kualifikimin profesional të tyre, në 

përputhje me kërkesat e ligjit nr. 114/2015 datë 22.10.2015 ”Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik” nenet 11, “Punësimi i Auditit të Brendshëm”, neni 19 “Certifikimi i 

audituese të brendshëm” dhe neni 20 “Trajnimi i vijueshëm profesional i audituese të 

brendshëm”. 

Komiteti i Auditit të Brendshëm: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e 

për rrjedhojë as rregullore, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për 

auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 13 . 

Kartën e Auditimit të Brendshëm ne sektorin publik. 

NJABne mbështetje te Urdhrit nr.100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për 

miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, ka hartuar “Kartën 

e Auditimit të Brendshëm ne sektorin publik”, e cila është miratuar nga titullari, me 

urdhër nr. 758 prot date 2.06.2014 e ripërtërirë çdo vit. 

Planet Strategjike dhe Vjetore: 
Per vitin 2021 me shkresën nr. 5492 prot date 18.10.2021është miratuar plani strategjik 

për vitet 2022 – 2024 dhe plani vjetor i auditimeve për vitin 2022. 

Këto plane janë dërguar zyrtarisht (por edhe me postë elektronike) në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm pranë Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë, në përputhje me Ligjinnr.114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, si dhe Urdhrin e Ministrittë Financave nr. 100, datë 

25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”. 

Njësia e AB në Bashkinë Librazhd mbulon me auditim 26 subjekte, respektivisht: 

1. Ndërmarrja e ujësjellës kanalizime sh.a.; 2.Klubi i futbollit “S.” sh.a.; 3.Drejtoria e 

Zhvillimit Ekonomik dhe Menaxhimit Financiar; 4.Sektori i financës (Detyrimet e 

prapambetura); 5.Sektori i menaxhimit te aseteve; 6.Sektori i NE dhe Shërbimit 

Financiar; 7.Sektori Juridik dhe prokurimet; 8.Stacioni i shërbimitte Mbrojtës nga zjarri 

dhe Shpëtimi; 9.IMT-ja. 10.Sektori i administratës, burimeve njerëzore, protokollit dhe 

sekretarisë; 11.Drejtoria bujqësisë dhe ushqimit; 12.Drejtoria e Arsimit, Kulturës dhe 
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Sportit; 13.Drejtoria e pyjeve, kullotave dhe mjedisit; 14.Sektori i IT-se; 15.Sektoi i 

policisë Bashkiake;, 16.Drejtoria e te Ardhurave Vendore; 17.Axhensia e punëve 

publike;18.Sektori i mbrojtës civile; 18.NjA Qendër; 20. NjA Lunik; 21. NjAOrenje; 22. 

NjA Steblev; 23. NjA Polis; 24. NjA Hotolisht, 25. Zyra e Gjendjes Civile Qendër dhe 

Njësitë Administrative, 26. Sektori i mbrojtës se fëmijëve nga diskriminimi. 

NJAB në hartimin e këtyre planeve është fokusuar në prioritetin e risqeve të 

identifikuara, dukemarrë në konsideratë respektimin e frekuencës së kryerjes së 

auditimeve. 

Per vitin 2021 NJAB ka programuar për auditim subjekte me risk te larte, duke 

respektuarligjin per auditimin e brendshëm ne sektorin publik” nr. 114/2015 si dhe 

Manualin per auditim e brendshëm, ku çdo vit jane audituarsubjektet me risk te larte.  

 

- Realizimi i Planeve Vjetore: 
Për vitin 2021janë planifikuar gjithsej 9-misione auditimi,ku sipas llojit janë të 

përputhshmërisë 5-misione dhe financiar 4-misione. Jane realizuar 6- misione auditimi, 

ku ne krahasim me planin nuk jane realizuar 3- misione auditimi dhe konkretishtnuk 

është realizuarmisioni i auditimi:  

Sektori i Financës. 

Detyrimet e prapambetura te bashkisë. 

Sektori i aseteve, pasi këto misione u realizuan nga ana e KLSH. 

 

Ne mos realizimin e misionit te auditimeve ka ndikuar dhe pandemia “COVID-19” e 

P/NJABper muajt Mars-Prill. 

Realizimi e auditimeve paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Nr PERIUDHA 

TË DHËNA SIPAS RAPORTIMIT 

Auditim e ta 

planifikuara 

Auditime te 

realizuara  

Nga te realizuarat, sipas llojit 

Përputh Financë Kombinuar Performancë Tjera 

4 Viti 2021 9 6  5 1 0 0 0 

 

Raportimi: Për veprimtarinë e NJAB në Bashkisë Librazhd për periudhën objekt 

auditimi, është raportuar në mënyrë sistematike. Janë hartuar dhe dërguar në NJQHAB 

te Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë Raportet periodike vjetore të shoqëruara 

këto me evidencat e raportimit në mënyrë progresive dhe vlerësimin përmbyllës për 

veprimtarinë e NJAB, përkatësisht me shkresën nr. 719 prot, datë 15.02.2022, është 

dërguar Raporti Vjetor i Veprimtarisë së NJAB, Bashkia Librazhd për vitin 2021. 

Të dhënat për realizimet e angazhimeve nga AB për auditimet e kryera paraqiten në 

tabelat e mëposhtme: 
 

Nr Subjektet e Audituara 

Realizimii angazhimeve të auditimit  

Auditime të realizuara sipas llojit të tyre 
Statusi i 

Angazhimit 

Gji

ths

ej 

Shërbime të Sigurisë nga të cilat: 
Shërbi

me 

Këshill

imi 

Angazhi

me me 

kërkesë 

të 

titullarit 

 

A. të 

përputhshm

ërisë 

A. të 

perfor

mancë 

A. 

financi

are 

A. tek. 

Informa

cionit 

A. të 

kombi

nuara 

Angazhi

me të 

përfund

uara 

Angaz

hime 

në 

proces 

1  Sektori i Policisë Bashkiake 1 1         

2 

 Drejtoria e te Ardhurave 

Vendore 1 1         

3 Sektori i mbrojtës civile  1 1         

4 Ujësjellës Kanalizime sh.a. 1   1       

5 
Zyrat e arkivave Njësitë 

Administrative 1 1         

6  Ne dhe Shërbimi Social 1 1         

 

T O T A L I  6 5  1       
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Gjetje-Rekomandimet.  

Për vitin 2021, nga auditimet janë evidentuar 36 gjetje, për të cilat janë dhënë 36-

rekomandime, nga të cilat 21-rekomandime janë per përmirësimin e punës, 8-

rekomandime te karakterit organizativ dhe 7-rekomandimet e përgjithshme, të cilat në 

mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

 

Nr PERIUDHA 

TË DHËNA SIPAS RAPORTIMIT  SIPAS Raportimit 

Rekomandime te shprehura ne numër 
Rekomandime te shprehura ne vlerë (shpërblim 

demi) 

Gjithsej 

ne numër 
Zbatuar Ne proces Pazbatuar 

Gjithsej ne 

numër 
Zbatuar 

Ne 

proces 
Pazbatuar 

4 Viti 2021 36 11 24 1 1 0 0 1 

TOTALI 36 11 24 1 1 0 0 1 
 

Të dhënat e gjetjeve sipas fushave të auditimit dhe subjekteve të auditimit paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 
 

Nr SUBJEKTI AUDITUAR 

GJETJET SIPAS FUSHËS OSE SISTEMEVE NE NUMER   
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 1  Sektori i Policisë Bashkiake          1  

 2  Drejtoria e te ardhurave vendore    9        

3 Sektori i mbrojtës civile           4  

4 Ujesjelles kanalizime sh.a. 4 1         4  

5 Zyrat e arkivave Njësitë Administrative           8  

 6  NE dhe Shërbimi Social           5  

 

Ndjekja e zbatimi i rekomandimeve per periudhën audituese është bërë sipas 

përcaktimeve te manualit te A.B.  

NJAB u ka dërguar shkresa njësive te audituara per informim mbi nivelin e zbatimit te 

tyre dhe ne auditimin e radhës është çështja e zbatimit te rekomandimeve trajtohet si 

çështje kryesore. Rekomandimet sipas llojit dhe statusit të realizimit në subjektet e 

audituara, paraqiten në tabelën e mëposhtme:  

 
 

Nr Subjekti Audituar 
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STATUSI I REKOMANDIMEVE  REKOMANDIMET SIPAS LLOJIT  
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 1.  Sektori i Policisë Bashkiake 1 1 1 1 0     1 

 2.  Drejtoria e te ardhurave vendore 9 9 9 4 5 4  5   

3 Sektori i mbrojtës civile 4 4 4 1 3   4   

4 Ujesjelles kanalizime sh.a 9 9 9 3 5  3 5 1  

5 Zyrat e ArkivitNjësitë Organizative 8 8 8 1 7   3   5 

6  NE dhe Shërbimi Social 5 5 5 1 4   2   3 

 8.   36 36 36 11 24 21  8 1 6 

 

- Vlerësimi i procedurave dhe standardeve të kryerjes së auditimit të brendshëm. 
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Për vitin 2021 dosjet: Sektori i Policisë Bashkiake; Drejtoria e te Ardhurave Vendore 

Sektori i Mbrojtjes Civile; Ujesjelles kanalizime sh.a.; Zyrat e Arkivit Njësitë 

Administrative dhe Sektori i NE dhe Shërbimit social; zbatimi i rekomandimeve. 

 

- Në lidhje me respektimin ekërkesave të manualit në hartimin e materialeve të auditimit 

për: 

a- Letrat e punës së auditimit në fazën përgatitore të programit; 

b- Letrat e punës në fazën e ekzaminimit të dokumentacionit të subjektit, hartimit të 

Projekt Raportit dhe Raportit Final nga audituesit; 

c- Besueshmërinë ligjore të gjetjeve, argumentimin e konkluzioneve të nxjerra nga 

audituesit në përputhje me Standartet e auditimit, rezultoi sejanë respektuarkërkesat e 

ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 

neni 11,neni 12, shkronja “d”, neni 19 dhe neni 20,të MAB të miratuar me Urdhrin nr. 

100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të 

Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 

10.01.2020 “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në MAB miratuar me 

Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016”, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i përputhshmërisë” dhe 

2.4.2 “Auditimi financiar”; Kapitulli III, pika 3.5; Kapitulli IVpika 4.1.1 “planifikimi i 

një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.11 dhe 4.1.12; kapitulli VI “Evidentimi dhe 

dokumentimi i punës audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”;  

 

Në të gjitha dosjet e auditimit mungon MEMO e planifikimit, pra projekt drafti i 

programit te auditimit në fazën përgatitore të hartimit të programit të angazhimit, në të 

cilën duhet të përfshihet: 

- Madhësia dhe Kompleksiteti i njësisë, pra të kuptuarit dhe përshkrimi i mjedisit 

(universit) të auditimit, duke plotësuar edhe ; 

- Kompleksiteti dhe riskun e sistemit/fushës që auditohet, duke plotësuar edhe 

Formatin e përgjithshëm të riskut; 

- Plotësimi i Formatit të vlerësimit të riskut për sistemin/fushën që auditohet, 

përllogaritja e koeficientit të riskut për sistemin që auditohet. Vlerësimi i riskut për 

mjedisin e përgjithshëm të kontrollit, duke plotësuar edhe Formatet 4 e 5. 

- Përcaktimi i objektivave në bazë të rezultateve të vlerësimit të riskut.  

Në programet e auditimit nuk është përfshirë si drejtim “vlerësimi i komponentëve të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, si pasojë audituesit e brendshëm nuk 

kanë marrë në shqyrtim identifikimin, vlerësimin dhe menaxhimin e riskut në 

kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.10296, datë 08.07,2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar. Për pasojë nuk është bërë trajtimi si çështje më vehte 

vlerësimi dhe analizimi e komponentëve të kontrollit të brendshëm për të evidentuar më 

saktë mangësitë e vërejtura, për të qenë më të qarta rekomandimet për të ardhmen dhe të 

përfshihej opinioni i përgjithshëm për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm 

(referuar dosjeve te shqyrtuara).  

Audituesit e Brendshëmkanë dhënëopinion të përgjithshëm mbi funksionimin dhe 

vlerësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm për çdo sistem të audituar, vlerësimin 

dhe analizën e riskut, përcaktimin e faktorëve kryesorë në rezultatet e vlerësimit të 

riskut, si dhe kritereve për vlerësimin e nivelit të riskut ( I lartë, I mesëm dhe I ulët). 

Opinioni i përgjithshëm për funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm është 

prezent si në përmbledhësen ekzekutive dhe në memorandumin e çdo raporti angazhimi. 

 Në gjetjet dhe rekomandimet përkatëse janë reflektuar lidhjet organike gjetje-

konkluzion dhe rekomandime. Opinionin e përgjithshëm mbi funksionimin dhe rezultatet 

e vlerësimit të sistemeve të audituarështë paraqitur në përmbledhjen ekzekutive. 
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 Projektraporti i përcjellë subjektit të audituar është shoqëruar me Formatin esugjeruar 

të Plan-Veprimit për zbatimin e rekomandimeve. 

 Në të gjitha dosjet nuk ka gjurmë, nuk dokumentohet dhe nuk administrohet në dosje 

shkresa përcjellëse e kthimit të Projekt Raportit nga pala e audituar (e konfirmuar dhe e 

nënshkruar nga titullari i subjektit të audituar dhe personat e përfshirë në auditim).  

 Në te gjitha auditimet e bëra rekomandimet i referohen bazës ligjore, ku është cilësuar 

nr. dhe data e aktit ligjor. Për rekomandimet në të gjitha rastet nuk është përcaktuar 

nivelin i rëndësisë së tyre (i lartë, i mesëm dhe i ulët ); 

 Raportete auditimitne te gjitha rastet jane bere sipas kornizës te përcaktuar ne 

Manualin e auditimit te brendshëm, ne raportin e hartuar jane përcaktuar saktëpërshkrimi 

i gjetjeve pa llafollogji te tepërt. 

 Në formulimin e gjetjevesituata e përshkruar ne raport ne te gjitha rastetështë referuar 

akteve ligjore dhe jo te karakterit te përgjithshëm , është adresuar qartë baza ligjore nuk 

është bere shkelja, ne te gjitha rastet është përcaktuar periudhën e audituar, kujt viti i 

referohet, si dhe është përcaktuar ne çdo rast baza ligjore per gjetjen e konstatuar gjate 

auditimit. 

 Nga shqyrtimi i përmbajtjes së MEMO rezulton se; MEMOT jane nje përshkrim i 

shkurtër i Raportit përfundimtar, ku pasqyrohensaktë gjetjet dhe rekomandimet , qe te 

jena sa me te kuptueshëm nga Titullari i Bashkise, MEMOT ne te gjitha rastet jane te 

protokolluar tek sekretaridhe MEMO i dërgohet Titullarit bashke me shkresën per 

përfundimin e angazhimit te auditimit shkrese qe firmoset nga Titullaridhe shkon tek 

subjekti per zbatim.  

Njësia e auditit te brendshëm Bashkia Librazhd nuk ka bere angazhim pershërbimin e 

sigurisë vitin 2021 dhe per vitet e mëparshme per vet faktin se Njësia funksionon me 2- 

punonjës dhe nuk behet e mundur qe te behet nje angazhim per sigurimin e cilësisë se 

auditimit. Vlerësimi i cilësisëse auditimitështë berenga Drejtoria e Harmonizimit te 

Auditimit te Brendshëm dhe raporti final me nr. 16106/6 prot. date 6.12.2021 ndodhet ne 

Njësia e Auditimit ku nga ana jone është bere plan veprimi per zbatimin e 

rekomandimeve ku nje kopje i është dërguar Drejtorisë se Harmonizimit te Auditimit te 

Brendshëm pranë Ministrisë seFinancave.  

 

Titulli gjetjes 1: Mbi mangësitë e konstatuara në organizimin, funksionimin dhe 

aktivitetin e Auditit të Brendshëm.  

 

Situata: 

Për vitin 2021, Njësia e Auditit të Brendshëm (këtu e vijon NJAB) ka funksionuar me 1 

drejtues dhe 1 punonjës, kurse sipas strukturës organizative të përcaktuar nga Titullari i 

Bashkisë me Urdhrin nr. 1033 datë 31.12.2020, NjABështë miratuar me 3-punonjesnga 

këto 1- drejtues dhe 2- punonjës. Struktura me 3- punonjës është nga viti 2016, ne vitin 

2018 (Korrik) është plotësuar me 2- punonjësdhe vazhdon edhene vazhdim. 

Për periudhën 2021 realizimi i planit është në masën 66.6%. NjAB në hartimin e planeve 

është fokusuar në prioritetin e risqeve të identifikuara, por nuk ka marrë në konsideratë 

respektimin e frekuencës së kryerjes së auditimeve.Në të gjitha dosjet e auditimit 

mungojnë: projektdrafti i programit te auditimit në fazën e hartimit të programit të 

angazhimit me të gjitha elementët e tij; Në programet e auditimit nuk është përfshirë si 

drejtim “vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, 

si pasojë audituesit e brendshëm nuk kanë marrë në shqyrtim identifikimin, vlerësimin 

dhe menaxhimin e riskut, për të evidentuar më saktë mangësitë e vërejtura, për të dhënë 

një opinion për funksionimin e kontrolleve në çdo sistem e për të qenë më të qarta 
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rekomandimet; Në disa raste formulimi i gjetjeve ka mangësi, pasi situata e përshkruar 

është i karakterit të përgjithshëm pa u adresuar qartë hallka që nuk ka funksionuar dhe 

mosveprimet konkrete,në ndonjë rast nuk ka të përcaktuar periudhën e audituar, kujt viti 

i referohet, si apo nuk është pjesë e gjetjes kriteri ligjor i detajuar i mospërputhshmërisë 

apo raportimit financiar për problematikën e konstatuar nga auditimi; Rekomandimet 

janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të mirpërcaktuara, një pjesë i referohen bazës 

ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, duke mos orientuar ndërmarrjen e veprimeve, 

të cilat do të sjellin përmirësimet në sistem, në të gjitha rastet nuk është përcaktuar 

nivelin i rëndësisë së tyre (i lartë, i mesëm dhe i ulët).Projektraporti i përcjellë subjektit 

të audituar nuk është shoqëruar me Formatin e sugjeruar të Plan-Veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve. Në disa raste nuk është në dosje shkresa përcjellëse e kthimit të Projekt 

Raportit nga pala e audituar; Në angazhimet e shërbimit të sigurisë të kryera në fakt nga 

Auditimit të Brendshëm për vitin 2021 mungojnë auditimet në sistemin e prokurimeve, 

në sistemin e pagesave sistemin e raportimit të pasqyrave financiare, në sistemin 

administrimin dhe menaxhimin e aseteve etj.  

Kriteri: 

Ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” 

neni 11,neni 12, shkronja “d”, neni 19 dhe neni 20, të MAB të miratuar me Urdhrin nr. 

100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të 

Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 

10.01.2020 “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në MAB miratuar me 

Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016”, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i përputhshmërisë” dhe 

2.4.2 “Auditimi financiar”; Kapitulli III, pika 3.5;Kapitulli IV pika 4.1.1 “planifikimi i 

një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.11 dhe 4.1.12; kapitulli VI “Evidentimi dhe 

dokumentimi i punës audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”;  

Impakti: 

Mosrealizim dhe sigurim të cilësisë së veprimtarisë audituese të Auditit të Brendshëm. 

Shkaku: 

Realizimi i auditimeve jo në shkallën dhe nivelin e duhur në mospërputhje me kriteret e 

pranuara. 

Rëndësia: I mesëm 

Për këtë rekomandojmë:  

Kryetari i Bashkisë Librazhd në bashkëpunim me Drejtorinë e Burimeve 

Njerëzore në zbatim të procedurave për rekrutimin e punonjësve , të marrin masa 

për plotësimin me 3 punonjës të Njësisë së AB, siç është miratuar dhe në 

strukturën organizative të bashkisë. 

Njësia e Auditit të Brendshëm të kryejë një planifikim auditimeve duke marrë në 

konsideratë frekuencën e kryerjes të auditimeve, të realizojë auditime në fusha 

me risk të lartë dhe të thelluara, të realizojë të gjitha proceset në të gjitha fazat e 

auditimit në përputhje me MAB dhe të përfshijë në programet e angazhimit si 

drejtim vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm.  

 

 

Pika 2 e programit. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, për vitin 

2021. 

 

Përgatitja eProgrameve Buxhetore Afatmesme 2021-2023Nga auditimi i procedurave 

për përgatitjen PBA 2021-2023 rezultoi se për realizimin e fazave të përgatitjes ka dalë 

Urdhëri i Titullarit nr.31, datë 12.01.2021mbi bazën e të cilit është ngritur Grupi i 
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Menaxhimit Strategjik (GMS) i përbërë nga 9 punonjës dhe Ekipet e Menaxhimit të 

Programeve (EMP).Programi Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 dhe buxheti i vitit 2021, 

si dhe pjesa e buxhetit për fondet e trashëguara janë miratuar në Këshillin 

Bashkiak.Programi Buxhetor Afatmesëm 2021-2023 është miratuar me VKB nr.120, 

datë 29.12.2020 nga auditimi i dokumentacionit të praktikës së përgatitjes dhe hartimit të 

PBA rezultoi se në përgjithësi janë respektuar kërkesat e Udhëzimin e MFE nr. 10, datë 

28.02.2020 "Për përgatitjen e Programit Buxhetor Afatmesëm 2021-2023” dhe të 

Udhëzimit plotësues të MFE nr.27, datë 10.07.2020 “Për përgatitjen e programit 

buxhetor afatmesëm vendor 2021-2023”.Për hartimin e programeve buxhetore 

afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet 

e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore, nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me 

pjesëmarrje”, ku për të cilat ishin mbajtur relacionet dhe protokollet përkatëse. Në fazën 

përfundimtare të PBA, duke iu referuar realizimeve të viteve paraardhëse, si dhe duke 

respektuar tavanet e përcaktuara në fazat e para të përgatitjes, janë hartuar formatet e 

detajuara me kërkesat për fonde për harkun kohor tre vjetor sipas programeve si për 

shpenzimet korrente, investime dhe të ardhurat.  

Hartimi dhe programimi i buxhetitvjetore 2021. 

Për vitin 2021, buxheti është miratuar me Vendim të KB nr.120, datë 29.12.2020 , 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasanme shkresën nr. 03/1, datë 12.01.2021, i 

paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Në 000/lekë 

Nr.  Emërtimi 
Plani i vitit 2021 

Të Ardhurat Shpenzimet 

1 Plani i të ardhurave viti ushtrimor 150,745  

2 Të ardhura nga Transferta e Pakushtëzuar 278,961  

3 Të ardhura nga Transferta e Pakushtëzuar Sektoriale 137,438  

4 Transferta specifike  5,238  

5 Transfertë Specifike e trashëguar nga viti 2020 8,000  

6 Transferta e pakushtezuar e trashëguar nga viti 2020 19,731  

    

8 Paga (600)  215,530 

9 Sigurime shoqërore (601)  33,603 

10 Shpenzime operative (602)  174,958 

11 Transferta (604 - 609) Fondi Rezervë  43,812 

12 
Inv. (230 +231) nga ardhurat e Tr. 

Pakushez+tr.Specifike 

 93,694 

13 Investime ne proçes   38,516 

Totali i buxhetit 600,113 600,113 
 

Me Vendim të KB nr.6, datë 29.01.2021 është miratuar edhe pjesa e buxhetit për fondet 

e trashëguarave nga viti paraardhës, i cili është konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan 

me shkresën nr.180/1, datë 05.02.2021, konkretisht këto fonde të trashëguar paraqiten në 

tabelën e mëposhtme: 
Në 000/lekë 

Nr.  Emërtimi 
Plani i vitit 2021 

Të Ardhurat Shpenzimet 

1 Diferencë nga transferta e pakushtëzuar 15,000  

2 Të ardhurat të trashëguara  11,498  

3 Të çelura të papërdorura  14,879  

4 Grant i trashëguar  43,463  

5 Transfertë specifike e trashëguar 9,680  

6 Paga (600)  7,425 

7 Sigurime shoqërore (601)  3,132 

8 Shpenzime operative (602)  23,511 
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Nr.  Emërtimi 
Plani i vitit 2021 

Të Ardhurat Shpenzimet 

9 Transferta (604 - 609) Fondi Rezervë  5,292 

10 Inv. (230 +231) nga ardhurat e Tr. Pakushez+tr.Specifike  21,775 

11 Investime ne proçes   33,385 

Totali i buxhetit 94,520 94,520 

 

Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive: 

PBA 2021-2023 me planin buxhetor 2021, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Në 000/lekë 

Nr.  Emërtimi 

Plan 

fillestar 

2021 

Sipas 

PBA 

2021-

2023 

Ndryshimi 

1 Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur e grant i pakush e spec) 259,691 259,691  

2 Shpenzime (602.shp Op.+604 nd.ek.609) (nga ardhura e grant i pakushtez e specif) 248,280 239,767 +8,513 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant i pakushtez)  187,370 163,504 +23,866 

4 Investime nga FZHSH     

 
Total i planit fillestar 695,341 662,962 +32,379 

 
Shtesat nga Pushteti Qendror 597,870 30,124 +567,746 

5 Investime grant i kushtëzuar     

6 Shpenzime për pagat (600+601) 6,027 6,027  

7 Shpenzime (602.604.609) 591,843 231 +591,612 

 

Grant i kushtëzuar (230-231)  23,866 -23,866 

0 Gjithsej 1,293,211 693,086 +600,125 

Burimi: Nga Përpunimi i të dhënave sipas planeve të paraqitura nga subjekti 

 

Diferenca prej 600,125 mijë lekë e rezultuar nga krahasimi iplanit fillestar me vitin e 

parë PBA (2021) i përket shpenzimeve (602.604.609,231)është vlera e shtuar nga 

akordimi i fondit të kushtëzuar për financimin e ndihmës ekonomike gjatë vitit dhe të 

fondeve të investimeve nga të ardhurat e veta.  

Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 

realizmit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura. 

Ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën 

artikulli është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të 

financimit.  

- Akordimi fillestar i buxhetit dhe ndryshimet, që kanë pësuar zërat e tij gjatë vitit, janë 

të rakorduar me Degën e Thesarit Librazhd dhe janë të raportuara periodikisht pranë 

degës së Thesarit dhe në MFE. Situacionet e shpenzimeve janë të plotësuara sipas 

klasifikimit buxhetor për të gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet 

buxhetore dhe ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë 

ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas 

shërbimeve. 

- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nënartikuj është bërë periodikisht mbi 

bazën e situacioneve mujore të konfirmuara nga Dega e Thesarit. Raportimi i realizimit 

të buxhetit është i shoqëruar me relacionin e realizimit të buxhetit duke argumentuar 

edhe shtesat e buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe 

që nuk janë alokuar fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 

Nga përpunimi i të dhënave të paraqitura nga subjekti Bashkia Librazhd dhe auditimi i 

tyre, konstatohet se buxheti vjetorgjatë vitit ka pësuar ndryshime, duke shtuar disa 

llogari dhe pakësuar disa të tjerë, sipas nevojave të Bashkisë Librazhd . 

Si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse të 

buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet 

për funksionet e deleguara, grandeve qeveritare, ndihma ekonomike, gjendja civile, 

shpërblime lindje, etj., të cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit. 

Këto lëvizje në rastet e lëvizjeve brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë 
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kryer me urdhër të Titullarit e përcaktuar kjo me VKB, ndërsa lëvizjet nga programi në 

program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer me Vendim të KB. 
 

Për vitin 2021, buxheti shtesë gjithsej është në vlerën 17,258 mijë lekë, të cilat janë 

miratuar me:  

VKB nr. 16, datë 23.02.2021, konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Elbasan, 

me shkresën nr. 271/1 prot., datë 03.03.2021, për vlerën 6,113 mijë lekë “Shtese fondi 

për rritjen e pagavetransferuar nga pushteti qendror”. 

VKB nr. 65, datë 27.07.2021, konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Elbasan, 

me shkresën nr. 893/1 prot., datë 06.08.2021, për vlerën 10,388 mijë lekë “Shtesetë 

ardhurat e veta të bashkisë” dhe shtesë fondi nga Ministria e Financave dhe 

Ekonomisëpër “Detyrimet e prapambetura” në vlerën 757 mijë lekë me shkresë 

nr.21918/3 prot datë 07.12.2021 ku thuhet se Institucioni duhet të paguaj detyrimet më të 

vjetra të papaguara. 

Auditim mbi saktësinë e realizmit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. 

Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Librazhd, si për 

shpenzimet e kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse.  

Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar procedurat ligjore për çeljen e fondeve 

me Degën e Thesarit Librazhd, duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet 

në buxhetin fillestar për vitin respektiv 2021, të miratuar me Vendim të KB, ose të 

diktuara nga transfertat e deleguara nga pushteti qendror, si dhe rishikimet e buxhetit e 

rritjet e limit nga të ardhurat e realizuara. Nga auditimi i shkresave, evidencave të 

çeljeve, shpërndarjes së fondeve gjatë vitit, të akt-rakordimeve periodike me degën e 

Thesarit Librazhd u konstatua se, si në planifikim dhe në realizim të buxhetit është 

respektuar disiplina buxhetore.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit, referuar akt-rakordimet me thesarin 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 Në 000/lekë 

Nr Emërtimi  
2021 

 
Plan Fakt Real.% 

1 Paga600  244,517 215,567 88 

  grant i kushtëzuar 7,262 7,219 99 

 grant i pakushtezuar + tarsnsferta sektoriale  233,369 205,645 88 

 te ardhura  3,886 2,703 69 

2 Sigurimeshoqërore601 41,418 35,333 85 

  grant i kushtëzuar 870 856 98 

 grant i pakushtezuar + tarsnsferta specifike  40,548 34,477 85 

 te ardhura     

3 Shpenz Operative602+ F.Rezerv 188,572 139,278 74 

  grant i kushtëzuar 294 290 98 

 grant i pakushtezuar + tarsnsferta specifike  101,234 77,417 76 

 te ardhura  87,044 61,571 71 

4 K. Qarkut Transferime604  20,674 18,583 90 

 grant i kushtëzuar 2,474 2,490 100 

 grant i pakushtezuar + tarsnsferta specifike  12,919 12,819 99 

 te ardhura  5,281 3,274 62 

5 
Nd ekonomikeinvalid 606 ,Bonus 

strehimi ,ndihma financiare 614,572 603,212 98 

 

grant i kushtëzuar 605,729 597,643 99 

 grant i pakushtezuar + tarsnsferta specifike 8,843 5,569 63 

6 Investime 230-231 291,080 208,580 72 

 grant I kushtëzuar 72,314 61,534 85 

 grant I pakushtezuar + tarsnsferta specifike  127,902 81,513 64 

 te ardhura  90,864 65,533 72 

  TotaliBashkiaLibrazhd 1,400,833 1,220,553 87 
 

Për vitin 2021,shpenzimet buxhetore sipas aktrakordimit me thesarin të planifikuara në 

vlerën 1,400,833 mijë lekë janë realizuar në vlerën 1,220,553 mijë lekë ose në masën 87 
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%, sipas artikujve: paga në masën 88%, sigurime në masën 85 %, shpenzime operative 

në masën 74 %, dhe investime në masën 72%). 

Sipas burimeve të financimit 

Për vitin 2021, nga transferta e pakushtezuar (grandi), janë planifikuar për vlerën 

363,190 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 272,485 mijë lekë ose në masën 75%, si 

më poshtë: 
 

000 lekë 

Nr 

E M E R T I M I 

Sipas Artikujve 

Te shpenzimeve 

 

Viti 2021 

Plani 

fillestar 

Plani sipas 

situacionit 
Fakti 

% 

realizi

mit 

I Bashkia         

1 Llog.600 123,345 131,133 111,977 85 

2 Llog601 -  20,046 20,046 18,164 91 

3 Llog 602- 94,608 80,271 60,956 76 

4 Llogaria 603 0 0 0 0 

5 Llogaria 604 12,719 12,919 12,819 99 

6 Llogaria 606 23,469 8,408 5,569 66 

7 Llogaria 609 5,034 2,023 0 0 

8 Llog 231 83,212 108,390 63,000 58 

9 Llog 166+651 0 0 0 0 

  Shuma 362,433 363,190 272,485 75 

 

Nga auditimi rezultoi se sipas shkresës nr.21918/3 prot.,datë 07.12.2021, të MFE është 

deleguar fond në vlerën 757 mijë lekë, ku Bashkia Librazhd duhet të paguaj detyrimet 

më të vjetra të papaguara. 

Për vitin 2021, nga transferta e kushtëzuar, treguesit e buxhetit janë planifikuar për 

vlerën 688,943 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 670,017 mijë lekë ose në masën 97 

%, si më poshtë: 

 

Nr 

E M E R T I M I 

Sipas Artikujve  

Te shpenzimeve  

Viti 2021  

Plani 

fillestar 

Plani sipas  

situacionit  
Fakti 

% 

realizi

mit 

I Bashkia         

1 Llog.600  5,157 7,262 7,220 99 

2 Llog601  870 870 856 98 

3 Llog 602 60 294 290 99 

4 Llogaria 606 591,784 605,729 597,643 99 

5 Llogaria 604  2,474 2,474 100 

6 Llog 231  72,314 61,534 85 

  Shuma 597,871 688,943 670,017 97 

 

Për vitin 2021, nga transferta sektoriale, treguesit e buxhetit janë planifikuar për 

vlerën 161,190 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 144,956mijë lekë ose në masën 90 

%, si më poshtë: 

 

Nr 

E M E R T I M I 

Sipas Artikujve  

Te shpenzimeve  

Viti 2021  

Plani 

fillestar 

Plani sipas  

situacionit  
Fakti 

% 

realizi

mit 

I Bashkia         

1 Llog.600  95,725 102,236 93,669 92 

2 Llog601  16,690 20,502 16,313 79 

3 Llog 602 23,586 18,940 16,461 87 

4 Llogaria 606 0 0 0 0 

5 Llog 231 19,077 19,512 18,513 95 

  Shuma 155,078 161,190 144,956 90 
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Nga auditimi rezultoi se sipas shkresës nr.2987,datë 11.02.2021, në transfertën e 

pakushtëzuar Sektoriale kemi shtesë në programin Arsimi bazë përfshirë arsimin 

parashkollor,në vlerën 6,112 mijë lekë për paga dhe sigurime shoqërore.  

Për vitin 2021, nga të ardhurat e veta, treguesit e buxhetit janë planifikuar për vlerën 

187,511 mijë lekë dhe janë realizuar në vlerën 133,079mijë lekë ose në masën 71 %, si 

më poshtë: 

 

Nr 

E M E R T I M I 

Sipas Artikujve  

Te shpenzimeve  

 

Viti 2021  

Plani 

fillestar 

Plani sipas  

situacionit  
Fakti 

% 

realizi

mit 

I Bashkia         

1 Llog.600  3,886 3,886 2,703 69 

2 Llog601  0 0 0 0 

3 Llog 602 80,274 81,786 61,571 75 

4 Llogaria 603 0 0 0 0 

5 Llogaria 604 5,281 5,281 3,273 62 

6 Llogaria 606 0 435 0 0 

7 Llog 231 85,081 90,865 65,532 72 

8 Llog 166+651 0 0 0 0 

9 Llog 609 2,600 5,258 0 0 

  Shuma 177,122 187,511 133,079 71 

 

Shtesa për vlerën 10,388 mijë lekë, vjen si rezultat i të ardhurave të veta të trashëguara 

nga viti paraardhës të cilat me VKB nr.65,datë .27.07.2021 kanë kaluar për tu përdorur 

për vitin 2021.  

Referuar tabelave të mësipërme rezulton se nga të ardhurat e veta kjo bashki përballon 

në fakt: 

- Shpenzimet në artikullin 600 “paga e shpërblime” për vitin 2021 në masën 1.2% 

- Shpenzimet në artikullin 602 “ shpenzime operative për mallra e shërbime” për vitin 

2021 në masën 44%. 

- Shpenzimet në artikullin 230-231 “ investime” për vitin 2021 në masën 31%. 

- Shpenzimet në artikullin 604 “transferime “ për vitin 2021 në masën 17%. 

Duke u nisur nga burimi i financimit për vitin 2021 shpenzimet buxhetore janë 

përballuar nga të ardhurat e vetanë shumën 187,511 mijë lekë ose në masën 13 %, nga 

transferta e pakushtëzuar nëshumën 363,190 mijë lekë ose në masën 26% dhe transferta 

specifikesektorialenë shumën 850,133mijë lekë ose në masën 61 % . 
Peshën specifike me të madhe në buxhet ndaj totalit e zënë transferimet tek individët për ndihmë 

ekonomike e invaliditeti, ndjekur nga shpenzimet për investime dhe shpenzimet për paga 

personeli ,tregues të cilat paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Nr.  EMËRTIMI 
Përqindja ndaj totalit 

Viti 2021 

1. Transferime  45 % 

2. Investime  21% 

3. Shpenzime për paga 20% 

4 Shpenzime operative 14% 
 

 

 

Me VKBnr. 43, datë 31.05.2022 është miratuar Raporti i Performancës për vitin 2021 dhe 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut,me shkresën nr. 713/1, datë 13.06.2022.  

 

Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe i kontigjencës 

Fondi rezervë për vitin 2021 është në total në shumën 7,634 mijë lekë, i cili është 

miratuar sipas buxhetit fillestar e deri në fund të vitit buxhetor me VKB dhe konfirmuar 

nga Prefekti I Qarkut Elbasan. 

Miratimi fillestar me VKB nr.120, datë 29.12.2020 në vlerën 5,442 mijë lekë. 

Shtesë fondirezervë me VKB nr.6 , datë 29.01.2021në vlerën 2,192 mijë lekë.  
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Përdorimi i Fondit Rezervënë vlerën5,610 mijë lekë, sipas VKB si më poshtë: 

VKB nr.15, datë 23.02.2021,për shtesë fondi në objektin“Ndërtim shkolla 9-

vjeçarevartëse Sebisht Nj.Adm .Steblevë” në vlerën 1,000 mijë lekë . 

VKB nr.18, datë 23.02.2021,për shtesë fondi për “ Blerje rroba policia bashkiake” në 

vlerën 170 mijë lekë. 

VKB nr.33, datë 23.04.2021, për mbulimin e shpenzimeve (shërbime) për 

bashkëfinancimin e projektit “Tungjatjeta ... Jetë” , në vlerën 708 mijë lekë. 

VKB nr.48 datë 28.05.2021, për shtesë fondi Bonus strehimi,në vlerën 137 mijë lekë. 

VKB nr.46, datë 28.05.2021, për "Blerje makine Fouristrade 4x4 per administraten e 

bashkise” në vlerën 2,600 mijë lekë. 

VKB nr. 74, datë31.08.2021, për “Blerje materialesh për riparim të dyshemeve të 

urave” në vlerën 995 mijë lekë.  
 

Pagesat e kryera jashtë afatit 30 ditë të paraqitjes së faturës. 

Nga auditimi i pagesave nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me 

respektiminafatit 30-ditor të paraqitjes dhe miratimit në Degën e Thesarit Librazhd, të 

urdhër-shpenzimit me dokumentacionin shoqërues nga data e faturës së operatorit 

ekonomik u konstatua se: 

Pagesat e kryera në llog 602 “Shpenzime operative” përvitin 2021, nuk ka raste dhe në 

vitin 2022,janë kryer pagesa për fatura të vitit 2021, në 5raste në vlerën 1,240,178 lekë, 

likuidime me vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës, paraqiten në tabelëne 

mëposhtme:  
Pagesat per blerje mallra e shërbime llogaria 602 “Shpenzime operative” 

Në vitin 2022 

 

Nga auditimi rezultoi se për 3 raste likujdimi është kryer me miratimin e përdorimit të të 

ardhurave të trashëguara, në një rast likujdimi është kryer pasi Operatori ekonomik nuk 

ka plotësuar dokumentacionin shoqërues dhe në një rast për mosdorëzim të mallit në 

kohë nga operatori ekonomik.  

Për pagesat e kryera për investime të llog. 230-231 “Shpenzime për investime”, rezultoi 

se për vitin 2021 janë kryer pagesa në 4 raste me vlerë 13,296,939 lekë dhe në vitin 

2022janë kryer pagesa në 3 raste të faturave të vitit 2021, me vlerë 2,780,810 lekë, 

likujdim me vonesë mbi afatin ligjor 30 ditor të pagesës nga data e mbërritjes së faturës. 

Nga auditimi rezultoi se faturat janë paraqitur në vitin 2021 dhe likujdimi është kryer në 

vitin 2022,për arsye të planifikimit buxhetor me dy faza financimi (2021-2022). Në një 

rast likujdimi me vonesë për objektin “Rikonstruksioni rrugës Hotolisht dhe kthesa 

Xhyrë” është likujduar me vonesë për arsye të paraqitjes me vonesë të dokumentave 

shoqëruese. Ndërsa për objektet të cilat janë planifikuar të likujdohen me të ardhurat 

likujdimi është kryer me vonesë për faktin se të ardhurat e trashëguara janë miratuar me 

vonesë, për objektin “Rikonstruksion ne kanale vaditëse (kanali Joletes,kanali Taksimi 

Gjures Kuterman, kanali Vija e Vogël Dardhe, vija e Gurit Prevalle” dhe “Blerje 

material, shtrim rrugësh rurale me inerte” është planifikuar që likujdimi të kryhet në vitin 

2022, të dhënat paraqiten në tabelat e mëposhtme:  

 

Nr 

Urdhër shpenzimi 
Fatura 

Subjekti VITI2022 

Ush Datë Vlera Përshkrimi Nr datë vlera 

1 128 03.02.2022 44,798 
Analiza toksikologjike e ujit ne fshatin Gurshpate per 
ndert.ujesjellesit Polis Gostime. 710/2021 24.12.2021 44,798 T.L.. 

2 162 22.02.2022 195,000 Transport I mjeteve te renda 31/2021 29.12.2021 195,000 

R.r G. K. 

 

3 166 22.02.2022 99,950 Blerje motosharre per prerjen e druve te zjarrit. 1/2021 01.12.2021 99,950 B.Ç. 

4 287 28.03.2022 678,000 Dekori I Qytetit 1452/2021 22.12.2021 687,000 K.. 

5 400 28.04.2022 222,430 Blerje Libra  1/2022 29.01.2022 270,000 A. H. 

   1240178      
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Pagesat per investimet llogaria 230-231 “Shpenzime për investime” 
 Urdhër shpenzimi 

Fatura 
Subjekti  VITI2021 

 Ush Datë Vlera Përshkrimi Nr datë vlera 

1 

588 21.05.2021 8,244,469 

Rikonstruksion I rrugës Hotolisht dhe kthesa 

Xhyre  2/2021 29.01.2021 8,244,469 B. -N 

2 

899 05.08.2021 4,838,418 

Rikonstruksion I rrugeve rurale dhe veprave te 
artit te Bashkise Librazhd (Likujduar me vonese 

per mungese te ardhurash) 

 13/2021 24.06.2021 4,987,415 

Re.G. K. 

 

3 
1328 18.11.2021 148,997 

Rikonstruksion I rrugeve rurale dhe veprave te 
artit te Bashkise Librazhd  13/2021 24.06.2021 4,987,415 

R. G. K. 
 

4 

1407 06.12.2021 65055 

Punime per ndërhyrje dhe riparimete detyruara ne 

rruget rurale te demtuara nga rrëshqitja. 16/2021 30.07.2021 2891314 R. G. K.. 

   13,296,939 TOTALI   21,110,613  

 

Në vitin 2022 
 Urdhër shpenzimi 

Fatura 
Subjekti  VITI2022 

 Ush Datë Vlera Përshkrimi Nr datë vlera 

1 

120 02.02.2022 
2,114,66

0 

Rikonstruksion ne kanale vaditëse (kanali Joletes,kanali 

Taksimi Gjures Kuterman,kanali Vija e VogëlDardhe, 
vija e Gurit Prevalle 17/2021 

06.08.202
1 9,192,060 

V.K. 
 

2 123 03.02.2022 300,150 Blerje material, shtrimrrugësh rurale me inerte 4/2021 13.08.2021 693594 L.... 

3 231 04.03.2022 366,000 Blerje dhe montim Kondicioneri 1451/2021 22.12.2021 366,000 K.. 

   2,780,810 Totali   10,251,654  

 

Likuidimi me vonese i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh është në 

kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52. 

Raportet e Monitorimit. 

Për vitin 2021, janë përgatitur raporte 4-mujore për procesin e buxhetit, realizimit të tij 

në nivel programesh, duke përfshirë misionin dhe objektivat dhe ndjekjen e realizimit të 

tyre, në përputhje me kërkesat e ligjit organik të buxhetit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 65,si dhe me 

Udhëzimin nr. 22 datë 30.07.2018 “Për Procedurat Standarte të Monitorimit te Buxhetit 

ne Njësive të Qeverisjes vendore” konkretisht: 

Me shkresën nr.2989 prot., datë 31.05.2021, raporti i monitorimit të buxhetit për 

periudhën Janar-Prill 2021 është dërguar në Ministrinë e Financave,ështëmiratuar VKB 

nr.42, datë 28.05.2021 dhe konfirmuar aktinga Prefekti i Qarkutme shkresën nr.665/1, 

datë 04.06.2021. 

Me shkresën nr.5056 prot.,datë 29.09.2021 raporti i monitorimit të buxhetit për 

periudhën Janar-gusht 2021 është dërguar në Ministrinë e Financave, ështëmiratuarVKB 

nr.75, datë 10.09.2021 dhe konfirmuar aktinga Prefekti i Qarkutme shkresën nr.1035/1, 

datë 14.09.2021. 

Me shkresën nr.926 prot.,datë 23.02.2022 raporti i monitorimit të buxhetit për periudhën 

Janar-dhjetor 2021 është dërguar në Ministrinë e Financave, ështëmiratuarme VKB 

nr.9,datë 28.02.2022 dhe konfirmuar aktinga Prefekti i Qarkutme shkresën nr.241/1datë 

07.03.2022. 

Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve dhe niveli realizmit të të ardhurave. 

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë 

detyrimet e papaguara të vitit paraardhës. Bashkia në planifikimin e procedurave, 

fillimisht duhet që në buxhet të planifikojë detyrimet e prapambetura (kreditor) gjë e cila 

ndodh, por që nuk mbahet në konsideratë gjatë zbatimit të tij dhe në raport me fondet e 

mbetura të planifikoje procedurat e domosdoshme për vitin pasardhës, kjo për të 

shmangur në maksimum rritjen e nivelit të kreditorëve në fund të periudhave ushtrimore.  
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Evidentimi, raportimi, ndjekja dhe likujdimi i faturave të palikujduara 

Me fondet e vitit buxhetor 2021, janë likuiduar edhe detyrimet për fatura të palikujduara 

të viteve të mëparshme, duke bërë pagesat pjesë-pjesë të detyrimeve kontraktuale sipas 

çeljeve të fondeve nga rritja e limitit nga të ardhurat për shpenzimet e përballuara me 

fondet e veta, ndërsa për investimet e financuara nga Ministritë e linjës apo FZHSH 

sipas fondeve të çelura për çdo vit buxhetor të përcaktuar në PBA e periudhës përkatëse 

në bazë të shkresave përkatëse të alokimit të fondeve.  

Situata e planifikimit të detyrimeve të papaguara nga viti paraardhës në buxhet 

respektivisht paraqitet si vijon: 

 

Periudha 
Detyrimet në fund 

të periudhës 

Vlera e 

detyrimeve të 

planifikuara 

VKB nr. /datë Llog 602 Llog 231 

Viti 2021 19,779 19,779 

120, datë 9.12.2020  

 6, datë 29.01.2021. 300 19,479 

Burimi: Nga të dhënat e subjekti sipas pasqyrave. 
 

Detyrimet e palikujduara janë raportuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë, të cilat referuar dhe të dhënave të rubrikës “Detyrimet e 

prapambetura”, sipas viteve dhe llojeve të detyrimeve të grupuara në raportet vjetore të 

detyrimeve të prapambetura paraqiten më poshtë si vijon: 

 
Raportimi në MFE i detyrimevetë prapambetura deri në fund të periudhës 31.12.2021: 

Detyrime e NJQV 

Detyrimi në 

fillim të 

vitit I 

mbartur 

31.12.2020 

000 leke 

Detyrimi I 

krijuar në 

periudhën 

01/01/2021 - 

31.12.2021 

000 leke 

Total 

detyrime 

000 leke 

Shlyerja e 

detyrimeve 

2021  

000 leke  

Mbetja e 

detyrimeve 

në fund të 

periudhës 

31.12.2021 

000 leke 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 

a. Investime nga Ministritë e linjës e FZHSH 8,701  8,701 0 8,701 

b. Investime nga Bashkia 44,820 10,303 55,123 44,345 10,778 

INVESTIME :       

Mallra dhe shërbime 387  387 387 0 

Vendime gjyqësore 1,934  1,934 1,634 300 

Tjera ...      

Totali :  55,842 10,303 66,145 46,366 19,779 

Burimi: Nga të dhënat e subjekti sipas pasqyrave 

 

Referuar shkresës nr.2683 prot., datë 14.05.2021 për periudhën Janar-Prill, nr.4692 prot., 

datë 09.09.2021 periudha Janar-Gusht, nr.433 prot., datë 28.01.2022 periudha Janar – 

Dhjetor,sipas udhëzimit nr.37,datë 06.10.2020 “Mbi publikimin e detyrimeve të 

prapambetura” të Bashkisë Librazhd dërguar në MFE e për rrjedhojë dhe publikimit të 

detyrimeve të prapambetura në faqen e MFE në fund të vitit 2020 paraqitet nëshumën 

47,141 mijëlekë dhe në fund të vitit 2021 në shumën 11,078 mijë lekë. 

Ndërsa sipas të dhënave të Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të Bashkisë 

Librazhd detyrimet e prapambetura në fakt për vitin 2021 të paraqitur në tabelën e 

mësipërme në çelje (fundviti 2020) janë në shumën 55,842 mijëlekë dhe në mbyllje 

(fundviti 2021) janë në shumën 19,779 mijë lekë. 

Diferenca prej 8,701 lekë e rezultuar nga krahasimi i raportimit me detyrimeve në MFE 

dhe detyrimeve që janë në fakt në fund të vitit 2021 i përket detyrimeve të prapambetura 

për investime të financuara nga Ministritë e linjës dhe FZHSH, të cilat nuk janë përfshirë 

në raportim. 

Për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021, fatura të palikujduara për blerje mallrash e 

shërbimesh e investime dhe vendime gjyqësore, dhe të pasqyruara në bilanc në llogaritë 
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401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”,dhe llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm”,nga analizae këtyre detyrimeve, të paraqitura në tabelën e mëposhtme 

rezultojnë që, në fund të vitit 2021 janë të palikujduara gjithsej 23 fatura me vlerë 

26,300,554 lekë dhe vendime gjyqësore 300 mijë lekë, (sipas pasqyrësAneks nr. 2/1, 

bashkëlidhur Projekt Raportit të Auditimit) 

Çelja dhe ekzekutimi i fondeve për investime, saktësia e raportimit buxhetor të tyre. 

Me miratimin e buxhetitvjetorjanë miratuar dhe projektet për investime. 

Investimet kryesisht janë me burim financimi nga transferta e pakushtëzuar dhe të 

ardhurat e veta (minimale) të Bashkisë Librazhd. 

-Për vitin 2021 janë planifikuar fonde për investime në shumën 151,646 mijë lekë për 24 

projekte dhe 37 Mbikqyrje –Kolaudime, nga të cilat janë realizuar dhe janë likujduar në 

vitin 2021 në vlerën 115,984 mijë lekë dhe mbetur për tu likujduar në vitin 2022 vlera 

prej 33,096 mijë lekë, për shkak se nuk është prerë faturë nga operatori fitues. 

Gjatë vitit ka pasur ndryshime si shtesa dhe pakësime të cilat janë shqyrtuar nga GMS,i 

cili ka vendosur miratimin e tyre dhe më pas janë miratuar me V.K.B për secilin rast.  

Këto projekte me të dhënat analitike për datën dhe vlerën e kontratës, si dhe likuidimet e 

tyre paraqiten në (sipas pasqyrës Aneks nr. 2/2, bashkëlidhur Raportit të Auditimit) 

Nga auditimi likuidimit sipas planifikimit rezultoi se: Për objektin “Rikonstruksion i 

rrugëve rurale dhe veprave të artit të Bashkise Librazhd” likujdim është planifikuar me 

dy faza financimi, për vitin 2021 në vlerën4,987 mijë lekë dhe për vitin 2022 në vlerën 

4,946 mijë lekë, është likujduar detyrimi për vitin 2021.  

Për objektin “Rehabilitim i shesheve në qendër të fshatit Togez ,Nj.Adm Qendër dhe 

fshati Floq Nj.Adm.Orenje” likujdim është planifikuar me dy faza financimi, për vitin 

2021 në vlerën5,000mijë lekë dhe për vitin 2022 në vlerën 4,699 mijë lekë, është 

likujduar detyrimi për vitin 2021. 

Për objektin “Rikonstruksion ne kanale vaditëse (kanali Joletes,kanali Taksimi Gjures 

Kuterman,kanali Vija e Vogël Dardhe, vija e Gurit Prevalle” likujdim është planifikuar 

me dy faza financimi, për vitin 2021 në vlerën 7,077 mijë lekë dhe për vitin 2022 në 

vlerën 2,115 mijë lekë, nga ana e operatorit fitues është prere fatura për gjithë likujdimin 

e investimit gjë e cila ka sjell rritjen e detyrimeve në vlerën 2,115 mije lekë, është 

likujduar detyrimi për vitin 2021. 

Për “Blerje materiale ,shtrim i rrugeve rurale me inerte”investim me dy faza financimi , 

393mijë lekë për vitin 2021 dhe 300 mijë lekë për vitin 2022. Nga ana e operatorit fitues 

është prerë fatura përlikujdimin e investimit gjë e cila ka sjell rritjen e detyrimeve në 

vlerën 300 mijë lekë,është likujduar detyrimi për vitin 2021. 

Për objektin “Ndertim Central Park” investim me dy faza financimi ,23,595 mijë lekë 

për vitin 2021 dhe 19,849 mijë lekë për vitin 2022. Investim i pezulluar i cilido te filloj 3 

muaj pas miratimit te lejes se ndërtimit.  

Bashkë financim për “Përmisimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfëra dhe te 

pafavorizuara” për vitin 2021 investim me dy faza financimi,3,740 mijë lekë për vitin 

2021 dhe 3,979 mijë lekë për vitin 2022. Nga ana e operatorit fitues është prere fatura 

për vetëm 965 mije leke e cila është likujduar, pjesa e mbetur trasheguar per 2022. 

Nga Buxheti i Shtetit  

Për objektin “Ndertim ujësjellësi fshati Polis Gostime Nj. AdmPolis. B.Librazhd”, 

investim me 4 faza financimivlera 15,893 mijë lekë për vitin 2021 , vlera 5,153 mijë lekë 

për vitin 2022, vlera 5,156 mijë lekë për vitin 2023, vlera 51,518 mijë lekë për vitin 

2024, është likujduar detyrimi për vitin 2021. 

Për mbikëqyrje “Ndertimi ujësjellësit te fshatit Polis Gostim,Nj.Adm.Polis, Bashkia 

Librazhd” investim me 4 faza financimi ; vlera 339 mijë lekë për vitin 2021 , vlera 233 

mijë lekë për vitin 2022, vlera 233 mijë lekë për vitin 2023, vlera 733mijë lekë për vitin 
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2024 është likujduar detyrimi për vitin 2021. 

Për objektin “Përmisimi i banesave ekzistuese per komunitetet e varfëra dhe te 

pafavorizuara” per vitin 2021 investim me 2 faza financimi ; vlera 15,061 mijë lekë për 

vitin 2021 , vlera 15,817 mijë lekë për vitin 2022 , është likujduar detyrimi për vitin 

2021. 

Nga auditimi i procedurave të ndjekura për realizimin dhe financimin e 24 projekteve të 

investimeve Bashkia Librazhd, rezultoi se janë ndjekur hapat:  

Për çdo procedure prokurimi, urdhri është regjistruar në kohë dhe ka vulën/datën e 

depozitimit të tyre në Degën e Thesarit Librazhd. Nëpërgjithësi kontratat jane regjistruar 

ne afat,15kontratat nukjanë regjistruar në afat kjo per arsye te sjelljes me vonese te kodit 

nga Ministria e Financave, mos paraqitja ne kohe nga ana e operatoreve ekonomik per 

nënshkrimin e kontratave kryesisht mbikëqyrje e kolaudime. Kontratatjane regjistruar 

me vlerë të plotë në SIFQ nga Dega e Thesarit Librazhd dhe të shtrira në kohë sipas 

financimit brenda vitit buxhetor koherentn,pagesa është kryer sipas limitit mujor. Për 

çdo rast të depozitimit të kontratave në Degën e Thesarit është hartuar shkresë 

përcjellëse, ku është cilësuar vlera e plotë e saj, struktura buxhetore përkatëse sipas plan-

buxhetit. 

 

Titulli gjetjes:Mbi programimin, realizimin dhezbatimin e buxhetit për periudhën objekt 

auditimi.  

Situata: 

Nga auditimi i programimit, realizimit dhe monitorimit të buxhetit për vitin 2021 

rezultoi se: 

a. Realizimi i buxhetit për vitin 2021 nga 1,400,833 mijë lekë të planifikuara janë 

realizuar 1,220,553 mijë lekë ose në masën 87%. Në mosrealizim kanë ndikuar realizimi 

në nivele jo të kënaqshme i zërit 602 “Shpenzime operative” në masën 74%, pra kemi 

planifikim me rezervë të tij dhe zërit230-231 “Shpenzime për investime” në masën 72%, 

nga mos realizimi i projekteve në vlerë të plotë. 

b. Janë kryer ndryshime në rritje të planit fillestare , në dy raste me VKB në vlerën 

17,258 mijë lekë, gjë që tregon se në planin fillestarë këto fonde nuk janë marrë në 

konsideratë, të cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e shpenzimeve, ose 

rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin e 

planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së kostos së produkteve, në një 

mjet jo real, të qëndrueshëm dhe efektiv. 

c. Detyrimet e papaguarapër vitin 2021 sipas bilancit janë në shumën 26,300,554lekë ose 

në masën 1.9 % të shpenzimeve të planifikuara, të cilat kanë ardhur duke u ulur, 

krahasuar me vitin 2020, ku detyrimet ishin në shumën prej 55,842,835lekë. Detyrimet e 

papaguara sipas bilancit të vitit 2021 nuk rakordojnë për shumën 8,700,647 lekë me 

raportiminnë MFE, që i përket e detyrimeve të prapambetura për investime të pa 

financuara nga Ministritë e linjës dhe FZHSH, të cilat nuk janë përfshirë në raportim. 

d. Të ardhurat janë realizuar për vitin 2021 në masën 88%, ndërsa vlera e debitorëve të 

akumuluar ndër vite për taksa e tarifa vendore, paraqitet në nivele relativisht të larta, në 

shumën 97,568 mijë lekë. Referuar këtyre treguesve të të ardhurave të realizuara, 

konstatohet se financimi i buxhetit vjetor 2021 është bërë në masën më të madhe prej 

90% nga Buxheti i Shtetit (transferta e pakushtëzuar dhe transferta e kushtëzuar e 

transferta specifike) dhe 10% nga të ardhurat e veta.  

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65; ligjin nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 41, me ligjin nr. 68/2017 datën 27.4.2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore” neni 40,42. 
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Udhëzim i MFE nr. 09 datë 20.07.2018 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit” 

pika 106, Udhëzimin e MF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, Kreu “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 

pikat 82-91; ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

i ndryshuar neni 12 pika 3. 

Impakti: Realizim jo të kënaqshëm të shpenzimeve në disa zëra buxheti si dhe 

realizimjo shumë të mirë të të ardhurave si dhe raportim jo i plotë e detyrimeve të 

papaguara.  

Shkaku: Mos programimi i buxhetit mbi bazë prioritetesh dhe nevojash reale dhe 

ndryshimet e shpeshta e bëjnë të paqëndrueshëm dhe jo efektiv procesin e buxhetimit, 

ndërsa mos evidentimi i saktë i detyrimeve dhe mos likuidim i tyre sjell rritjen e borxhit 

që ka Bashkia ndaj të tretëve.  
 

Rëndësia: I mesëm 

-Rekomandimi: 
Strukturat drejtuese të këtij institucioni, në bashkëpunim me Grupet e 

Menaxhimit të Programeve të kryejnë një proces planifikimi të buxhetit në 

mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme, në mënyrë që programimet e 

shpenzimeve buxhetore gjatë vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara dhe 

ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm për raste të 

domosdoshme.Planifikimi i të ardhurave të bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja 

e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe 

të angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve financiare, duke 

rritur financimet nga të ardhurat e veta. Për uljen e borxhit në mënyrë të 

kontrolluar Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të paraqesë në 

mbledhjen e këshillit bashkiak, një material tëplotë për gjendjen në fund të vitit 

ushtrimor të faturave të pa likuiduara të prapambetura, të hartojë një grafik, duke 

zbatuar radhën e pagesave. 

 

-Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi. 

Vlerësimi i mbledhjes të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi 

tatimor. 

Për periudhën objekt auditimi, sipas strukturës organizative, për mbledhjen e të 

ardhurave ka funksionuar Drejtoria e të Ardhurave vendore, me 2 Sektorë (Sektori i 

Taksave dhe Tarifave Vendore dhe i burimeve Natyrore dhe Sektori i Transportit, Tregut 

dhe Parkingjeve),me 6 nëpunës, nga të cilët 1 (një) Drejtor Drejtorie, 1 (një)Përgjegjës 

sektori dhe 4 (katër) Specialistë.  

Paketat fiskale për periudhën objekt auditimi janë miratuar me Vendim të Këshillit 

Bashkisë nr. 106, datë 27.11.2020 “Për miratimin e Paketës Fiskale të vitit 2021”, 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan me shkresën nr. 1632/1 prot., datë 11.12.2020.  

Nga të dhënat e paraqitura rezulton se për periudhën objekt auditimi, subjekte që kanë 

ushtruar aktivitet dhe për të cilat janë planifikuar taksa dhe tarifa vendore, paraqiten në 

pasqyrën si më poshtë: 
 

Lloji Biznesit 

Viti 2021 

Gjendja 

fillim 

Biznese të 

reja 

Biznese të 

mbyllur 

Gjendja në 

fund 

B. Vogël 617 53 37 633 

B. Madh 129 9 11 127 

Institucione 41 0 0 41 

Gjithsej 787 62 48 801 
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Për vitin 2021, kanë ushtruar aktivitet 801 subjekte (633 subjekte të biznesit të vogël, 168 

subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione).  

Bashkia Librazhd sipas VKB si më sipër ka miratuar treguesit e planit të të ardhurave, 

për vitin 2021. 

Në mënyrë analitike planifikimi dhe realizmi i të ardhurat për taksat dhe tarifat vendore 

paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 
 

Nr Llojii taksës, tarifës 
Plani 

Viti2021 

Fakti  

 Viti 2021 

Realizimi 

në % 2021 

 Te ardhuratatimore    

1 Tatimithjeshtuar mbi biz e vogël 500 1,640  

2 Taksa nga tatimi mbi te ardhurat personale 10,500 8,479  

3 Taksa mbi ndërtesat 12,600 11,967  

a Taksa mbi ndërtesën familjarët 6,600 6070  

b Taksa mbi ndërtesën Bizneset 6,000 5,900  

4 Takse mbi truallin 500 373  

a Taksa mbi truallin familjarët 50 15  

b Taksa mbi truallin Bizneset 450 358  

5 Takse toke bujqesore 5,358 3,941  

6 Taksa e kalim te drejtes se pronesise 500 758  

7 Taksa e ndikimit ne infrastrukturendertimet e reja  10,000 1,942  

8 Taksa e ndikimit ne infrastrukturenga legalizimet  3,000 4,209  

9 Takse tabele  600 347  

10 Takse hoteli 150 45  

11 Taksa e regjistrimit pervitshem teautomjeteve  8,600 10,257  

12 Takse nga Renta  100 357  

13 Takse e perkohshme e ndikimit ne infrast.ne arsim 6,000 4,342  

  Totali 58,408 48,657 83 

  Te ardhura jo tatimore    

  Te ardhura nga tarifat vend.     

1 Tarife pastrimi 16,670 16,330  

a Tarifë pastrami familjarët 2,242 2,124  

b Tarifë pastrami bizneset 14,428 14,206  

2 Tarife ndricimi+Gjelbrimi 3,400 3,273  

a Tarifë gjelbrimii familjarët 1,367 1,187  

b Tarifë gjelbrimi bizneset 2,033 2,086  

3 Tarife sherbimi ne varrezat publike 100 55  

4 Tarifa e sherbimit veterinar 450 290  

5 Tarife etregut te organizuar 2,000 1,146  

6 Tarifa leje per tregetim ambulator 50 19  

7 Tarife parkimi 1,200 1,215  

8 Tarife per dhenie license e certifikate transporti 500 315  

9 Tarife per leje te drejta , vertetime,informacione . 700 148  

10 Tarife per zënien e hapësirës publike  2,000 1,229  

11 Tarife per librat e udhëtimi te udhëtarëve brenda vendit  525 100  

12 Tarifa perautorizimeper karburantet.  300 12  

13 Tarifa te tjera nga Urbanistika 1,600 783  

14 Tarife per linjat ajrore dhe nëntokësore 430 318  

15 Tarife per mbetjet inerte  200 200  

16 Tarifa për ndikimin ne mjedis 6,646 3,377  

17 Tarifat e shërbimeve që kryhen nga Struktura e MZSH 1,100 79  

18 Interesa kamatvonesa,taksat 1,600 519  

19 Detyrimi I prapambetur nga taksat 12,000 16,373  

  Totali 51,471 45,781 89 

  Tarifa e sektorit të pyjeve dhe kullotave    

1 Tarifa ne Sektorin e Pyjeve 12,600 12,296  

2 Tarifa ne Sektorin e Kullotave 300 565  

3 Tarifa nga shfrytezimi i materialit drusor nga subjektet 21,000 20,007  

4 Nga shfrytezimi i druve te zjarrit nga fshataresia 5,500 2,731  

5 Nga shfrytezimi i prodhimeve te dytapyjore, te tjera . 280 0  

6 Te ardhura nga vertetimeve te transportit kamat Ankandi 550 548  

7 Te ardhura nga shitja e materialit drusor qe dalin nga rrallimet 100 0  

  Totali 40,330 36,147 90 

  Të ardhura të tjera     

1 Qera e shitje trualli 487 54  

2 Qera ndertese  1,137 1,042  

3 Pagesa e prinderve çerdhe  1,650 1,368  
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Nr Llojii taksës, tarifës 
Plani 

Viti2021 

Fakti  

 Viti 2021 

Realizimi 

në % 2021 

4 Pagesa e prinderve kopesht  4,600 4,378  

5 Detyr.te prapamb.nga kopshtet cerdhe dhe qendra ditore 1,000 0  

6 Gjoba nga I.N.U.V, policia  2,000 639  

7 Te ardhura nga pullat e gjendjescivile5 % 50 60  

8 Sponsorizime 0 1,962  

9 Te ardhurat nga shitja  0 1,125  

10 Qera e shitje trualli 487 54  

  Totali  10,924 10,628 97 

  Totali të ardhura 2021 161,133 141,213 88 % 
 

Për vitin 2021, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 161,133 mijë lekë të 

parashikuara, janë realizuar në vlerën 141,213 mijë lekë ose 88 %, me një mosrealizim 

në vlerën 19,920 mijë lekë. 
Me mosrealizim për vitin 2021, paraqiten: 

Taksa e tokës bujqësore, nga 5,358 mijë lekë i planifikuar është realizuar 3,941 mijë 

lekë ose 73 %, me një mosrealizim në vlerën 1,471 mijë lekë. 

Taksa mbi ndërtesat, nga 12,600 mijë lekë i planifikuar është realizuar 11,967 mijë 

lekë ose 95 %, me një mosrealizim në vlerën 633 mijë lekë, 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, nga 10,000 mijë lekë i 

planifikuar është realizuar 1,942 mijë lekë ose 19 %, me një mosrealizim në vlerën 

8,058 mijë lekë, kjo taksë planifikohet dhe mblidhet nga Drejtoria e Urbanistikës. 

Tarifa vendore, nga 39,471 mijë lekë tëplanifikuara janë realizuar 29,408 mijë lekë ose 

74 %, me një mosrealizim në vlerën 10,063 mijë lekë. 

Nga të dhënat e Drejtorisë e të Ardhurave, për viin 2021 të ardhurat për taksat dhe tarifat 

vendore të cilat mblidhen me agjent tatimorë paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 

Nr Emërtimi 
Viti 2021 

Plan Fakt 

1 Taksa.kalimin e pronësisë(ASHK) 500 758 

2 Taksa mjet te përdorura (agjenti DSHTR) 8,600 10,257 

3 Renta minerare 100 357 

4 Tatim mbi të ardhurat personale 10,500 8,479 

5 Taksa e tarifa familjare Qyteti (UK L) 6,395 6,656 

 Shuma 26,095 26,507 

 Realizimi 101% 
 

Përsa më sipër: Taksa e mjeteve të përdorura është planifikuar për vlerën 8,600 mijë lekë 

dhe është realizuar për vlerën 10,257 mijë lekë ose me tejkalim në masën 19%, tejkalim 

i cili vjen si rezultat i mosplanifikimit të sajë në bazë të numrit të mjeteve të përdorura, 

por sipas të realizimit të sajë në vitin paraardhës, pra nuk ka një databazë të saktë për 

numrin e mjeteve të përdorura që ka Bashkia Librazhd. Taksa e kalimit e të drejtës në 

pronësi është planifikuar në vlerën 500 mijë lekë dhe realizuar për vlerën 758 mijë lekë 

ose me tejkalim në masën 51%, Tatimi mbi të ardhurat personaleështë planifikuar në 

vlerën 10,500 mijë lekë dhe realizuar për vlerën 8,479 mijë lekë ose me mosrealizim në 

masën 20%. Sa më sipërkëto taksa janë planifikuar sipas të dhënave të realizimit të një 

viti më parë. Akt rakordimet me agjentët tatimorë nuk janë mbajtur sipas formatit të 

përcaktuar me Udhëzim të posaçëm nga Ministria e Financave. Rakordimet janë bërë në 

formë proces-verbalesh, duke marrë informacion vetëm për sasinë e arkëtimeve, por nuk 

mund të konsiderohen rakordime pasi nuk ka asnjë të dhënë statistikore në bazë të së 

cilës të bëhen llogaritjet dhe të vlerësohet niveli i planifikimit e mbledhjes së të 

ardhurave, veprime në papajtueshmëri me ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, Neni 117 “Dënimet për 

agjentët e mbajtjes së tatimit në burim, agjentët e taksave dhe agjentët e tarifave”, ku 

përcaktohet se: “Agjenti i mbajtjes së tatimit në burim, agjenti i taksave apo tarifave, që 

nuk arrin të mbajë, të llogarisë, të raportojë dhe të transferojë në Buxhetin e Shtetit 
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tatimin në burim apo tatimet, taksat dhe tarifat e mbledhura, apo i shmanget mbledhjes 

së tyre, detyrohet të paguajë gjobë të barabartë me 50 për qind të shumës së plotë të 

tatimit, taksës apo tarifës së pambledhura apo të shmangu.”, UMF Nr. 26, datë 4.9.2008 

“Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar, Formularët e akt-rakordimeve. 

 

-Titulli i gjetjes:Gjendja e debitorëve për taksa e tarifa me datë 31.12.2021.Ndjekje e 

plotë e procedurave ligjore për mbledhjen e detyrimeve debitore. 

 

Situata:Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e 

detyrimeve tatimore (2011-2021) në vlerën gjithsej85,374 mijë lekë, janë debitorë 524 

subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh në vlerën 47,214 mijë lekë, 5792 familje 

për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore, në vlerën prej 38,160 mijë 

lekë. 

Drejtoria e të Ardhurave, në zbatim të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për subjektet debitorë, vijon me 

procedurat e arkëtimit të detyrimeve në zbatim të kreut XI-“Mbledhja me forcë e 

detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime. 

Sipas të dhënave, edhe pse vazhdojnë procedurat mbledhjes me forcë të detyrimeve, 

rezultojnë se nga 524 subjekte debitorë në vlerën 49,815 mijë lekë, janë aktiv 383 

subjekte ose 73 % e totalit të cilët nuk kanë paguar taksa dhe tarifa, në vlerën 39,612 

lekë ose 79 % e vlerës së debitorëve.  

Ndaj këtyre subjekteve për asnjë rast nuk është zbatuar pika 2 e nenit 89, e ligjit nr. 

9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

dhe për rastet kur subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e 

Drejtorisë së të Ardhurave, nuk është kërkuar kallëzim penal ndaj subjekteve 

problematike debitore në vite dhe me vlera të konsiderueshme, mbështetur në ligjin nr. 

7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve. 

Ndërsa vlera prej 38,160 mijë lekë janë debitorët 5792 familje të për taksat e tarifat 

vendore me datë 31.12.2021, për mospagesën e detyrimeve sipas pasqyrës si më poshtë: 
 000/lekë 

 Bashkia Librazhd 

Taksa vendore 
 

Tarifa 

Vendore 

 

Shuma 

taksa tarifa 

 

Numri i familjeve Taksë Toke 

Taksë 

Ndërtes

e 

Taksë 

Trualli 

1 Familjaret Qytet, UK L - 1173 - 2412 3,585 301 

2 Njesia Adm. Hotolisht 2686 1823  456 4,965 1170 

3 Njesia Adm.Lunik 941 47 - 17 1,005 277 

4 Njesia Adm.Orenje 4143 1775 - - 5,918 1107 

5 Njesia Adm.Polis  1013 2329 44 65 3,451 567 

6 Njesia Adm. Stebleve  3258 1396 - - 4,654 586 

7 Njesia Adm Lib Qender  11359 3167 56 - 14,582 1784 

 Shuma 23,400 11,710 100 2,950 38,160 5,792 

 

-Kriteri: Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, ligji nr. 

9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, ligji nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Vendimet 

e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale etj. 

Impakti: Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e 

planifikuar të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore. 
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-Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 

disiplinojnë pagesën për taksat dhe tarifat vendore nga strukturat përkatëse në njësinë e 

vetëqeverisjes vendore. 

-Rëndësia: E lartë 

-Rekomandimi: 
Bashkia Librazhd, Drejtoria e të Ardhurave Vendore,të marrë masa për nxjerrjen 

e njoftim vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për 

arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në fund të periudhës në 

vlerën 85,374 mijë lekë. 

 

-Titulli i gjetjes:Burimi krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator 

ligjor/nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave nga lejet 

legalizimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

-Situata:Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me legalizimet 

e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se ngaASHK Elbasan janë dërguar zyrtarisht me shkresë lista 

e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe destinuara për regjistrim në ASHK. 

Konkretisht për periudhën nga 01.01.2016 deri më 31.12.2021, nga grupi i auditimit 

sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me personat 

që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturës, rezulton nuk 

kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 263 persona me vlerë 

9,593,857 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar përbuxhetin e Bashkisë 

Librazhd, sipas aneks nr. 2/3, rezulton se ngaDrejtoria e të ArdhuraveBashkisë 

Librazhd, nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në VKM nr. 860, datë 10.12.2014 

“Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet 

pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë, pika 3. 

-Kriteri: -Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore” i ndryshuar, 

neni 27 “Taksa e ndikimit në infrastrukturë”, pika 3, VKM nr.860, datë 10.12.2014 “Për 

përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje 

dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5. 

-Impakti: Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e 

planifikuar të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

-Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 

disiplinojnë strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore, për realizimin e të 

ardhurave. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 
Bashkia Librazhd nëpërmjet strukturave të sajë, të marrë të gjitha masat duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët për arkëtimin 

e vlerës prej 9,593,857 lekë ndajë 263 personave, si rezultat i mos arkëtimit të 

vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje (ish- 

ALUZNI-t) (të dhëna sipas aneks nr. 2/3, bashkëlidhur). 

Kryetari i Bashkisë Librazhd nëpërmjet bashkëpunimit institucional, t’i kërkojë 

ASHK-së, që të mos pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo individët 

përfitues nga procesi i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së investimit për objektet që përfitojnë 

nga legalizimi. Në rastet kur nga ASHK është vijuar me dhënien e certifikatës së 
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legalizimit të kërkohet bllokimi i pronës deri në kryerjen e pagesës së taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. 

 

-Titulli i gjetjes: Burimi krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator 

ligjor/nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave për 

shfrytëzim të fondit Pyjor dhe Kullosorë. 

 

-Situata: 
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi se nga Drejtoria e 

Pyjeve, janë lidhur 53 kontrata për dhënie me qira,për shfrytëzim të fondit pyjorë,për 

sipërfaqen 81.525 ha dhe për 87.496 km,për vlerën vjetore në shumën12,235,694 

lekë,vlera e këtyre kontratave është llogaritur sipas tarifave VKM nr. 1064, datë 

07.01.2013 “Për disa ndryshime në vendimin nr. 391, datë 21.06.2006 të Këshillit të 

Ministrave , për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave”, kontrata të 

cilat për arkëtimin e detyrimeve ndiqen nga Drejtoria e të Ardhurave, (të dhëna sipas 

aneks nr. 2/4, bashkëlidhur). 

Nga auditimi në lidhje me arkëtimin e të ardhurave nga qiraja për shfrytëzim të fondit 

pyjorë, për periudhën objekt auditimi,u konstatua se 8 subjekte nuk kanë shlyer 

detyrimet e kontratës, në vlerën 2,600,718 lekë që janë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Librazhd, (të dhëna sipas aneks nr. 2/5, bashkëlidhur). 

Sa më sipër nga Drejtoria e të Ardhurave, në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar neni 12, germën “g”, dhe 

kushtet e kontratave të lidhura, subjektet që nuk kanë likujduar detyrimet e kontratave 

me listë janë dërguar Drejtorisë së Financës për kontabilizim dhe janë debitorë për vitin 

2021.  

-Kriteri:Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, ligji nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 12, germa “g”.  

-Impakti: Mungesa e të ardhurave sipas parashikimit ka sjell mosrealizimin në masën e 

planifikuar të shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

-Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 

disiplinojnë taksat dhe tarifat vendore nga subjektet të cilat kanë marrë me qira asetenë 

njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

-Rëndësia: E lartë. 

-Rekomandimi: 
Bashkia Librazhd, Drejtoria e të Ardhurave vendore, të marrë masa për ndjekjen 

e të gjitha procedurave administrative dhe ligjore për arkëtimin nga subjektet të 

vlerës 2,600,718 lekë, duke njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj 

bashkisë. 

 

 

-Titulli i gjetjes: Burimi krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator 

ligjor/nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave nga lejet 

ndërtimit të ngarkuar për pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

-Situata: Bazuar në neni 46 të ligjit Nr.28/2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

Ligjin Nr.107/2014“Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, të ndryshuar , ku 

citohet “1.Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja zbatohet për zhvillimet 

e reja që, sipas këtij ligji, kërkojnë pajisjen me leje ndërtimi dhe llogaritet sipas 

legjislacionit për sistemin e taksave vendore.”  
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Pra llogaritja e sajdo të bëhet sipas ligjit për sistemin e taksave vendore. Ligjinr.9632 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me të gjitha ndryshimet, neni 27 pika 

1 e tij citon:  

“Baza e taksës është vlera në lekë e investimit të ri që kërkohet të kryhet sipas 

preventivit, ose vlera në lekë e çmimit të shitjes për metër katror të investimit të ri. 

Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien 

e lejes së ndërtimit.” 

Sipas paketës fiskale të vitit 2021, miratuar me VKB nr. 106 datë 27.11.2020 , Seksioni 

4. Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja, pika 1-5 citon % e TNI-së për 

ndërtesat e reja në funksion banimi deri në 2 kate për strehim, që kanë detyrimin të 

tarifohen me 1% e vlerës, rikonstruksion të çdo lloj ndërtesë ekzistuese, që kanë 

detyrimin të tarifohen me 2% e vlerës së investimit, ndërtesa publike zyra, shkolla, 

qendra shëndetësore, që kanë detyrimin të tarifohen me 1% e vlerës, njësitë e tregtimit 

dhe shërbimit, që kanë detyrimin të tarifohen me 6% e çmimit të shitjes /m2, ndërtesa të 

tjera që nuk citohen në pikat më lart, që kanë detyrimin të tarifohen me 3%. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje me llogaritjen dhe 

pagesën Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë e ndërtimeve të reja për periudhën objekt 

auditimi, rezulton se në një rast kjo taksë është llogaritur më pak për vlerën 101,409 

lekë,për Vendimin nr. 452, datë 19.05.2021 me zhvillues H.N., për objektin 

“Rikonstruksion Objekt ekzistues me 1 kat +papafingo” me sipërfaqe 266.4 m2. 

Diferenca prej 101,409 lekë për shkak të keqllogaritjes së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, përbën dëm ekonomik shkaktuar buxhetit të Bashkisë Librazhd, veprim në 

kundërshtim me ligjinnr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me të 

gjitha ndryshimet, neni 27 pika 1 e tij citon:“Baza e taksës është vlera në lekë e 

investimit të ri që kërkohet të kryhet sipas preventivit, ose vlera në lekë e çmimit të 

shitjes për metër katror të investimit të ri. Klasifikimi si investim i ri përcaktohet në 

përputhje me legjislacionin në fuqi për dhënien e lejes së ndërtimit.” 

-Kriteri: -Ligji nr.9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” me të gjitha 

ndryshimet, neni 27 pika 1, VKB për paketën fiskale të vitit 2021. 

-Impakti: Dëm i shkaktuar Njësisë së Qeverisjes Vendore. 

-Shkaku: Mungesa e zbatimit me rigorozitet akteve ligjore dhe nënligjore që 

disiplinojnë strukturat përkatëse në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 
Bashkia Librazhd, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit,të marrë të 

gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha 

shkallët për arkëtimin e dëmit në vlerën 101,409 lekë, si rezultat i keqllogaritjes 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
Për veprimet dhe mosveprimet në përputhje me kriteret e përcaktuara në aktet ligjore 

dhe nënligjor mbahet ky akt konstatimi me znj B.B. me detyrë Drejtor I Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit dheB.M. me detyrë ish Përgjegjës I Sektorit të Urbanistikës I 

ngarkuar për llogaritjen e TNI për ndërtimet.  

 

3. Vlerësimi mbi raportimin financiarë për të arritur në opinionin në se pasqyrat 

financiare për vitin 2021 japin një paraqitje të vërtetë të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë. 

Nxjerrja e pasqyrave financiare për vitin 2021. 

Për vitin 2021, Në përputhje me kërkesat e UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa 

ndryshime nëudhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, 

paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 
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Përgjithshme”, janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit me 

shkresënnr.1006 prot. Datë 28.02.2022, të përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar. 

Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike).  

Format nr. 3 – Pasqyra e flukseve monetare (Caush-Flou). 

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto.  

Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 

Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit.  

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (kosto historike). 

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve afatgjata (vlera neto). 

Format nr. 8 –Numri i punonjësve dhe fondi i pagave.  

Pasqyrat financiare janë të hartuara nga përgjegjësia e Financës S.O., firmosur nga 

Drejtori i Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar A.A. dhe Sekretari i përgjithshëm B.P. 

Nëpunës autorizues i deleguar. 
 

- Baza ligjore për vitin 2021. 

Mbajtja e kontabilitetit v. 2021. 

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë 

hapur ditarët përkatës për bankën, ditari i arkës, magazinën, ditari i veprimeve të 

ndryshme etj. 

 

Gjendja e llogarive të evidentuara në bilanc në fund të periudhës raportuese ushtrimore 

viti 2021, të pozicionit financiar Bashkia Librazhd; Formati nr.1, paraqitet në pasqyrat e 

mëposhtme: 

Nga procesi i auditimit mbi referencat e llogarive të aktivit dhe pasivit, në lidhje me 

verifikimin e vlerave të pasqyruara në llogaritë e pasqyrave të pozicionit financiar të 

periudhës raportuese ushtrimore 2021, të saktësisë dhe besueshmërisë së tyre paraqiten si 

në vijim; 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet= 2,756,906,837 lekë. 
Aktivet     2,968,361,135 lekë 

Pasivet     211,454,298 lekë 

Aktivet neto                2,756,906,867 lekë 

Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën 408,946,467 lekë dhe 

përbëhen nga: 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre”në shumën179,644,524 

lekë, 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”në shumën63,093,001 lekë, 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme”në shumën 146,430,244 lekë, 

“Të tjera aktive afatshkurtra”në shumën19,778,698 lekë. 
 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhet nga: 
 

Llogaritë 

kontabël 

Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 Diferenca 

2021-2020 

531 Mjete monetare ne arkë 0 0 0 

56 Mjete monetare ne bankë 0 0 0 

520 Disponibilitete në thesar 179,512,356 155,978,004 23,534,352 

50 Letra me vlerë 0 0 0 

532 Vlera të tjera 132,168 148,428 -16,260 

54 AkredE.tiva dhe paradhënie 0 0 0 

59 Provigjone zhvlerësimi 0 0 0 

Totali  179,644,524 156,126,432 23,518,092 
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Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 179,512,356 lekë, sipas 

aktrakordimit me Thesarin datë 10.01.2022, përbëhet nga : gjendja e Llogaria 85 

"Rezultati i vitit ushtrimor" në pasqyrën 1 “Pasqyra e pozicionit financiar” paraqitet në 

vlerën 134,399,168 lekë (të ardhura të trashëguara të paçelura 24,810,814 lekë, grandi 

papërdorur në vlerën 103,066,495 lekë dhe tëardhura të papërdorura në vlerën 

6,518,359 lekë) dhegjendja e llogarisë 466 "Mjete në ruajtje" në shumën 45,113,188 

lekë, të cilat rakordojnë me rubrikën V “Teprica ne fillimte vitit ushtrimor” dherubrikën 

VI “ Teprica e Likuiditeteve ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e 

flukseve monetare (CASH-FLOW) sipas metodës direkte” të paraqitur më poshtë:  

   
NE/ LEKE 

 Numër 

Rreshti 

Numër  

Rubrike   Përmbajtja 

Periudha 

Raportuese 

Periudha 

Paraardhëse 

(a) (b) (c) (1) (2) 

1 I VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 141,489,589 114,976,486 

2 1 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzimekorente (+)  1,015,083,399 995,691,629 

3 2 Arkëtimee te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor      

4   Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e Doganore(+) 73,018,214 60,133,159 

5   Te hyra nga Kontributet e Sig. shoq. e shendets(+)     

6   Te hyra ngaardhurat jotatimore (+) 65,920,342 56,194,205 

7   Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+) 1,920,913 7,370,432 

8   Te hyra,nga kredi e huamarrje afatshkurtër(+)     

9   Tehyra nga Mjetet ne ruajtje(+) 31,899,392 13,792,465 

10   Tetjera, arketuar(+)     

11 3 Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente     

12   Per detyrime e Shpenzimenga vitet e kaluara(-) -1,634,580 -29,396,132 

13   Per detyrime e Shpenzimete viti ushtrimor(-) -1,009,204,926 -954,831,444 

14   Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) -35,513,165 -33,977,828 

15   Interesi I paguar(-)     

16   Tatime te paguara(-)     

17   Te tjera te paguara ( - )     

18 II VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE 12,475,179 -47,704,085 

19   Akordim Fonde Buxhetore per shpenzimeKapitale (+)  221,055,364 237,085,722 

20   Te hyra nga Kredi dhe ehuamarrje afatgjata(+)      

21   Te hyra nga shitja eAktiveve Afatgjata (+)     

22   Te hyra nga interesat e huadhënies dhe nenhuadhenies(+)     

23   Pagesa per detyrime e Investime nga vitet e kaluara(-) -24,167,312 -45,300,448 

24   Per detyrime e Investimete viti ushtrimor(-) -184,412,873 -239,489,359 

25   Huadhenie e Nenhuadhenie(-)     

26   Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-)     

27   Dividente te paguar(-)     

28 III TRANSFERTA E TE TJERA -15,645,247 -3,160,060 

29   Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet(-)     

30   Transferime ne buxhette Fondevete pa përdorura(-) -15,645,247 -3,160,060 

31   Levizje e brendshme e transferta te tjera(+-)     

32 IV Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare 23,518,092 -4,027,947 

33 V Teprica ne fillimte vitit ushtrimor 156,126,432 160,154,379 

34 VI Teprica e Likuiditetevene fund tevitit ushtrimor 179,644,524 156,126,432 

 

Vlera e llogarisë 532 "Vlera të tjera", në shumën 132,168 lekë përfaqëson vlerën e 

blloqeve të biletave të tregut gjendje në arkë me 31.12.2021. 

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive 

përkatëse për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet 

në debi të llogarive përkatëse të klasës 4.  

 
Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

31 Materiale 12,241,282 11,322,199 919,083 

32 Inventar i imet 50,851,719 56,698,209 -5,846,490 

33 Prodhime, punime e shërbimene proces 0 0 0 

34 Produkte 0 0 0 
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Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2021 Viti 2020 
Diferenca 

2021-2020 

35 Mallra 0 0 0 

36 Gjë e gjalle ne rritje e majmeri 0 0 0 

37 Gjendje te pambritura ose pranë të treteve 0 0 0 

38 Diferenca nga çmimet e magazinimit 0 0 0 

39 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te inventarit(-) 0 0 0 

 

Totali 63,093,001 68,020,408 -4,927,407 

 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Librazhd në 

31.12.2021 paraqitet në vlerën 63,093,001 lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 

“Materiale” në vlerën 12,241,282 lekë dhe nga llogaria kontabël 32 “Inventar i imet” në 

vlerën 50,851,719 lekë. Diferencat me vitin e mëparshëm përfaqësojnë lëvizjen e 

inventarit në shumën (4,927,407) lekë e cila kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi 

gjendjes së inventarit” në shumën 4,927,407 lekë. 

 

Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 12,241,282 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për 

vitin 2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2021 11,322,199 

Hyrje me pagesë gjatë vitit 2021 42,852,681 

Dalje nga magazina gjatë vitit 2021 41,933,598 

Gjendja në 31.12.2021 12,241,282 

 

Llogaria 32 “Inventarë i imët”, ka vlerën 50,851,719 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie 

për vitin 2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 56,698,209 

Hyrje gjatë vitit 2021 3,705,511 

Dalje gjatë vitit 2021 9,552,001 

Gjendja në 31.12.2021 50,851,719 

 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi 

të llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. Për të gjitha shtesat dhe pakësimet 

për shkak të marrëdhënieve midisinstitucioneve është përdorur llogaria 45 “Marrëdhënie 

midis institucioneve apo njësive ekonomike”. 

 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” 

përbëhet nga: 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive 
Viti 2021 Viti 2020 Diferenca 

2021-2020 

 Llogari të arkëtueshme 146,430,244 154,946,293 -8,516,049 

411 Klientë e llogari te ngjashme 0 0 0 

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 0 0 0 

431 Tatime e taksa 0 0 0 

432 Tatime mbledhur nga shteti për llog. Pushtetit Lokal 0 0 0 

433 Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti 0 0 0 

435 Sigurime Shoqërore 0 0 0 

436 Sigurime Shëndetësore 0 0 0 

437,438 Organizma te tjerë shoqërore 0 0 0 

44 Institucione te tjera publike 0 0 0 

465 Efekte per t'u arkëtuar nga shitja letra me vlere vendosjes 0 0 0 

468 Debitorë te ndryshëm 118,271,206 110,041,699 8,229,537 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 28,159,038 44,904,624 -16,745,586 

45 Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit 0 0 0 

49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-) 0 0 0 
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Llogaritë 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

118,271,206 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 110,041,699 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 169,003,912 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 160,774,375 

Gjendja në 31.12.2021 118,271,206 

Vlera e debitorëve ne vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një rritje prej 

8,229,537 lekë në të cilën ka ndikuar rritja e debitorëve të taksave. Debitoret e taksave 

ne krahasim me vitin 2020 kanë një rritje prej 8,662,498 leke. Analiza e gjendjes së llog. 

“Debitorë të ndryshëm” dhe lëvizjet e pësuara në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin 

paraardhës paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
 

Debitorë Analitik. 
Gjendja 

01.01.2021 
Shtesa (D) Pakësime (K) 

Gjendja 

31.12.2021 

I. 299,930 595,000 525,510 369,420 

I.H. 0 30,000 25,000 5,000 

Bl.C. Pulla gjendja civile 90,000 603,000 603,000 90,000 

A. B.Pulla gjendja civile 25,000 76,500 52,000 49,500 

S.D. Pulla gjendja civile 51,000 117,000 127,000 41,000 

L.A. Pulla gjendja civile 80,100 63,000 90,000 53,100 

Fi. N. Pulla gjendja civile 0 162,000 93,000 69,000 

Le.T. Pulla gjendja civile 101,750 234,000 228,500 107,250 

A.K./H. Sh. 5,040 0 510 4,530 

B. D.+B.T. 3,000 0 0 3,000 

L.Sh. 20,000 0 8,500 11,500 

A.Q. 15,000  0 0  15,000 

Komuna Stravaj 300,000  0 0  300,000 

Debitore te tjere 11,120  0 0  11,120 

Debitore te trasheguar nga ish komunat sipas akteve te 
KLSH-se sipas listes bashkëngjitur 5,999,034  0 0  5,999,034 

Debitore kopshtet cerdhja sipas listes. 1,623,264 5,990,412 5,742,079 1,871,597 

Debitore te ngarkuar nga KLSH-ja sipas urdherit nr. 

452,date02.08.2017 5,530,084  0  72,300 5,457,784 

Debitore per taksa e tatimeper bashkinë dhe njesite 

deri .31.12. 2020. 88,905,568 161,133,000 152,470,502 97,568,066 

Debitore te ngarkuar nga KLSH-ja sipas urdherit 

nr.770,date.31.12.2019 1,483,680  0 0  1,483,680 

Debitore te ngarkuar nga KLSH-ja sipas urdherit 

nr.771,date.31.12.2019 5,498,099  0 736,474 4,761,625 

Totali 110,041,669 169,003,912 160,774,375 118,271,206 

 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, në fund të vitit 2021 

paraqitet në vlerën 28,159,038 lekë e cila përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të 

Pasqyrës Financiare të Pozicionit Financiar dhe nuk kuadron me Llogarinë 7206 

“Financim i pritshëm nga buxheti” të Pasqyrës së Performancës Financiare e cila 

paraqitet në shumën 45,513,188 lekë.  
 

Në mënyrë analitike paraqitet: 

 Totali 146,430,244 154,946,293 -8,516,049 

 Të tjera aktive afatshkurtra 19,778,698 55,842,835 -36,064,137 

409 Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0 0 

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin 0 0 0 

477 Diferenca konvertimi aktive 0 0 0 

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime 0 0 0 

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 19,778,698 55,842,835 -36,064,137 

 Totali 19,778,698 55,842,835 -36,064,137 

Emërtimi i llogarive Vlera 

Llogari 401-408 “Furnitor e llogari të lidhura me to” 1,686,828 

Llogaria 467 “ Kreditor të ndryshëm” fatura të muajit nëntor dhjetor. 4,398,554 

Paga personeli llog 42 15,759,310 

Tatim mbi të ardhurat llog. 431 990,486 
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Konkluzion: Gjendja e llogarisë4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”, 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 44,904,624 lekë dhe nëmbyllje të vitit 2021 

në vlerën 28,159,035 lekë, e cila përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës 

Financiare të Pozicionit Financiar dhe nuk kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i 

pritshëm nga buxheti” të Pasqyrës së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 

45,513,188 lekë, në kundërshtim me UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime 

në udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu 

III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 32. 
 

Llogaria486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2021 paraqitet 

në vlerën 19,778,698 lekë. 
 

Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 55,842,835 

Shtesa gjatë vitit 2021 (D) 9,787,534 

Pakësime gjatë vitit 2021 (K) 45,851,671 

Gjendja në 31.12.2021 19,778,698 

 

Vlera e kësaj llogarie në shumën 19,778,698 lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të 

kryera, por të financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2021 ka patur një pakësim të 

kësaj llogarie, pasi janë likuiduar një pjesë e konsiderueshme e këtyre detyrimeve. 
 

 

 

 

 

 

Aktivet Afatgjata jomateriale (AAJM) 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llog.202 

“Studime dhe kërkime”, në aktiv të bilancitparaqitet në vlerën neto në mbyllje të vitit 

2020 në shumën prej 21,801,240 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 20,285,271 

lekë, diferenca është vlerë e amortizimit të llogaritur. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja 

dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” gjendja paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 31,057,599 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 

30,034,570 lekë, ku diferenca në zbritjeprej 1,023,029 lekëi përket projekteve të 

realizuaragjatë vitit 2021. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si 

vijon.  
 

Inventari i llogarisë 202 "Studime dhe kerkime"  

Nr Emërtimi I aktiveve sipas Njësive Administrative 
Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesaapo 

paksimegjate 

vitit 2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

  Totali I Aparati i Bashkisë Librazhd 7,391,066   

1 Projekti GIZ 360,000  360,000 

2 Studime pervend grumb.mbetj. 300,000 -300,000 0 

3 Hartim I projektit te rrugës Vehcan Njesia Administrative Hotolisht 1,020,000  1,020,000 

4 Hartimi I projektit te ujësjellësit Dragostunje Njesia Qender. 1,320,000  1,320,000 

5 Projekti I rrugës se fshatit Librazhd-Babje, Njesia Qender. 2,154,000 -2154000 0 

6 Projekti rrugësse fshatit Spathar Njesia Qender. 1,980,000  1,980,000 

7 Planrilevimesh per zyren e Kadastres. 245,066  245,066 

8 Studime e projektim.i rrugës Polis 12,000 108,000 120,000 

9 Programi I sistemit te taksave   948,000 948,000 

Sigurime shoqërore llog.435 3,155,764 

Sigurime shëndetësore llog.436 2,168,093 

Totali 28,159,035 

Emërtimi i llogarive Vlera 

Shpenzime gjyqësore 300,000 

Shpenzime operative - 

Shpenzime për investime 19,478,698 

Totali 19,778,698 
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Nr Emërtimi I aktiveve sipas Njësive Administrative 
Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesaapo 

paksimegjate 

vitit 2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

10 Programi I financës 5  1,864,800 1,864,800 

11 Rikonstruksion I parkut te qytetit Librazhd.  492,472 492,472 

12 Rikonstruksion I Muzeut "ETNOGRAFIK"  496,283 496,283 

II. NJESIA ADM.QENDER     

13 Projekti I rrugës automobilistike Lagja Liqenth fshati Babje,rruga Librazhd-

katund.-Lugjet e Hyses. 

389,595  -389595 0 

14 Dixhitalizimi ,hartim fondi pyjor ne territorin te komunes. 146,880   146,880  

15 Studim,Hartimi I planit te perdorimit te tokaves te ne Njesite e komunave. 360,000   360,000  

16 Projekti I rrugës "sistemim asfaltim I rrugës Librazhd-Katund" 1,395,984   1,395,984  

17 Projekti I rrugës "sistemim asfaltim I rrugës Melize" 1,395,984   1,395,984  

18 Rikonstruksion I kanalit te mesit Gizavesh-Dore 1,395,984  -1,395,984 0 

 Azhornim I tokave bujqesore Qarrishte. 1,718,438   1,718,438  

 Hartim plani mbarshtrimi te pyjeve Kostenje. 2,415,600   2,415,600  

 Ndertim rruga Orenje- 1,800,000  -1,800,000 0 

 Rikualifikimi I Fasadave ne unazen e qytetit 540,000  -540,000 0 

 Rikonstruksion Igodines se qendres kulturore Librazhd 540,000  -540,000 0 

 Rikonstruksion ,shtese ansore te shkollës Polis Gostime Nj.Ad.Polis 780,000   780,000 

 Ndertim I ujësjellësit Polis Gostime Nj.Adm.Polis 729,600   729,600  

 Rikualifikimi urban Faza e II 600,000  -600,000 0 

 Plani I mbarshtrimit te pyjeve Dardhe-Xhyre 4,086,900   4,086,900  

 Hartim plani mbarshtrimi te pyjeve Kostenje. 1,419,600   1,419,600  

 Rikonstruksion I shkollës se mesme Dore  871,590 871,590 

 Rikonstruksion I kanalit te Allanit,Gizavesh-Dore  1,139,076 1,139,076 

 NJESIA Lunik    

1 ProjektiI rrugës LunikShkalle-Qender. 960,000  -960,000 0 

2 Dixhitalizimi ,hartim fondi pyjor ne territorin te komunes Lunik 200,000   200,000 

 NjesiaHotolisht    

1 Projekti I rrugës "sistemim asfaltim I rrugës Kokreve  1,395,984   1,395,984  

2 Projekti I rrugës "sistemim asfaltim I rrugës Xhyre-Xhyre mal"  1,395,984   1,395,984  

 NjesiaPolis     

1 Ndertim I ujësjellësit Polis Gostime-Gostime,Polis Sheh,Polis-Qender,Polis-

Gurshpate, Nj.Adm.Polis. 

 950,400 950,400 

 NjesiaOrenje    

1 Rikonstruksion I shkollësFunares.  785,929 785929 

     

 Bashkia LibrazhdTOTALI 31,057,599  -1,023,029 30,034,570 

 

Referuar tabelës vlera prej30,034,570 lekë i përket 27 projekteve, ku 7 projekte i 

përkasin dixhitalizimtë dhënash për tokat, pyjet, kullotat, projekte GIZ e plan rilevimi, 

programi i sistemit të taksave ,Financa pesë. Ndërsa 20 projekte janë për ndërtime e 

rikonstruksione, ku nga këto nuk janë vënë në përdorim 12 projekte. Këto projekte janë 

bërë hyrje dhe ruhen në Arshivën e Institucionit.  

 

Aktivet e afatgjata materiale (AAM) 
Llog 210 “Toka, troje Terrene” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 2020 dhe 

në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 16,766,140 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në të njëjtën vlerë prej 18,475,912 lekë. Këto gjendje 

paraqiten të analizuara sipas vlerës bruto në tabelën e mëposhtme: 

Kjo llogari kosto historike, paraqitet sipas të dhënave të inventarit, si më poshtë: 

 

Nr Emërtimi I aktiveve sipas Njësive Administrative 
Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesaapo 

paksimegjate 

vitit 2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

I. Aparati Bashkia LibrazhdShuma 2,405,843   2,405,843  

1 Varrezat publike  144,650   144,650  

2 Sistemim I varrezave publike tek fusha e Manes 2,261,193   2,261,193  

1 Terrene varrezat e deshmoreve  662,746   662,746  

2 Terrene varrezat publike 1,890,000   1,890,000  

3 Lulishte VOLOREKU " 1 MAJI"  156,525   156,525  

4 LulishtePallati dy katsh Lagj.1 51,290   51,290  

5 Lulishte pallati 85-88 92,990   92,990  
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Nr Emërtimi I aktiveve sipas Njësive Administrative 
Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesaapo 

paksimegjate 

vitit 2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

6 Lulishtjate Cerdhje 60,245   60,245  

7 Lulishte te tregu  374,225   374,225  

8 Varrezat publike(shtese)  246,095   246,095  

IV  Drejtoria e KulturesShuma 11,326,121   11,326,121  

1 Toka terrene sportive 2,191,277   2,191,277  

2 investime ne fushën e sportit 7,662,929   7,662,929  

3 investime ne fushën e sportit 1,471,915   1,471,915  

II. NJESIA ADM.QENDERShuma  476,872   476,872  

1 Prita e mbrojtje tokash   476,872   476,872  

III Njesia HotolishtShuma  732,960   732,960  

1 Rrethimi I varrezave hotolisht  732,960   732,960  

  3,534,116   3,534,116  

 BASHKIA LIBRAZHDTOTALI 18,475,912  0 18,475,912  
 

 

 

Llog 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 2020 dhe në 

mbyllje të vitit 2021 në vlerën 4,662,464 lekë. Ndërsa sipasFormatit nr.7/B “Gjendja dhe 

ndryshimet eaktiveve afatgjata(kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2019 dhe në 

mbyllje të vitit 2020 paraqitet në vlerë të njëjtë prej 4,662,464 lekë. Për këtë gjendje nuk 

ka analizë dhe nuk dihet se çfarë përfaqëson. Mungesa e analizës për vlerën 4,662,464 

lekë ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale. Kjo procedurë e ndjekur është në 

kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, 

datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu 

IIIpika 30, i ndryshuar.  

 

Llog 212 “Ndërtesa konstruksione” paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën totale prej 715,760,670 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet 

e aktiveve afatgjata (kosto historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 935,305,353 

lekë dhe në vitin 2020 në vlerën 885,717,203 lekë. Pra kemi rritje në vlerën 49,588,150 

lekë, që përbëhet shtesa me pagesë nga rritja e AAGJM si: 

- Rikon i Q Kuktu të Fëmijëve Librazhd në vlerën 6,721,200 lekë, 

- Izolim i soletës se shkollës Vilson Blloshmi, në vlerën 1,288,354 lekë, 

- Rikonstruksion Shkolla 9-vjecare Sebisht, në vlerën 3,802,358 lekë,  

- Rikonstruksion i Pallati I kulturës " SadiHalili", në vlerën 38,774,895 lekë. 

Në mbyllje të bilancit për vitin 2021, llogaria 212 “Ndërtesa konstruksione”është 

pakësuar për vlerën 988,657 lekë, pasi kjo vlerë i përket llogarisë 213“Rrugë, rrjete, 

vepra ujore”. 

Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten 

në Aneksin nr.3/1 të bashkëlidhur këtij Akt-konstatimi. 

Konstatime: Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) e llogarisë 

212 “Ndërtesa konstruksione” është e analizuar për 186 objekte (aktive) në vlerën 

935,305,353 lekë, nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se për 24 objekte 

në vlerën 437,153,554 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë bashkuar vlerës 

fillestare të aktivit por janë trajtuar si aktive më vete. Trajtimi i tyre si aktive më vete ka 

ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë 

e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të inventarit fizik të tyre 

dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 

26, 28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin 

e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 
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pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 

dhe Kreu III pika 30, në mënyrë analitike paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 

Nr. EMERTIMI 

Sipas te dhënave 

Kontabël 

Sasia Vlera 

I. BASHKIA LIBRAZHD     

1 Godina e Bashkisë 1  25,993,826  

  Zyrat e Bashkisë 1  4,358,893  

  Rikonstruksion i Godinës së Bashkisë  1  21,634,933  

2 Shkolla " V. Blloshmi" 1  99,763,583  

  Shtesë anësore e shkollës 9-vjecare "Vilson Blloshmi" 1  77,317,802  

  Shkolla " V. Blloshmi" 1  21,157,427  

  Izolim i soletës së shkollës "Vilson Blloshmi" 1  1,288,354  

3 Kopshti Nr.2 1  9,236,520  

  Kopshti Nr.2 1  390,000  

  Rikonstruksion i kopshtit Nr. 2 1  8,825,520  

  Rikonstruksion i kopshtit Nr. 2 1  21,000  

4 Godina e stacionit zjarrfikës  1  810,554  

  Godina e stacionit zjarrfikës 1  406,634  

  Hidroizolim I Godinës se stacionit zjarrfikës 1  403,920  

II NJESIA ADM.QENDER      

5 Zyrat e Komunes ( 2 kat )  1  6,712,071  

  Zyrat e Komunes ( 2 kat )  1 2,298,604  

  Rikonstruksion Zyrat e Komunes  1 3,293,844  

  Hidroizolim I Komunes + Elektrike  1 637,894  

  Ndertime e Konstruks. Komuna 1 140,929  

  Rik. Rrjetit elektrik Komuna  1 340,800  

6 ShkollaGizavesh ( 2-kat)  1 812,830  

  ShkollaGizavesh ( 2-kat)  1 662,830  

  Banjo shkolla Gizavesh  1 150,000  

7 Shkolla e mesme Dorëz ( 2-kat)  1 2,928,959  

  Shkolla e mesme Dorez ( 2-kat)  1 938,670  

  Shkolla e mesme Dorez (Rik.Hiodroizolim )  1 990,289  

  Banjo shkolla Dorez  1 1,000,000  

8 Shkolla Togëz ( 1 kat)  1 692,320  

  Shkolla Togez ( 1 kat)  1 542,320  

  Banjo shkolla Togez  1 150,000  

9 Shkolla 9-vjecare Dragostunjë  1 27,413,321  

  Shkolla 9-vjecare Dragostunje  1 2,521,337  

  Shkolla 9-vjecare Dragostunje  1 2,009,996  

  Shkolla 9-vjecare Dragostunje  1 20,176,474  

  Shkolla 9-vjecare Dragostunje  1 1,253,341  

  Shkolla 9-vjecare Dragostunje  1 1,216,125  

  Banjo shkolla Dragostunje  1 140,000  

  Rrjeti e elektrik shkolla Dragostunje  1  96,048  

10 KopshtiTogëz  1 2,432,639  

  KopshtiTogez  1 776,370  

  Hidroizolim Kopshti Togez  1 1,656,269  

11 Shkolla 9-vjeçare Babje ( 2 kat ) 1 14,933,834  

  Shkolla 9-vjeçare Babje ( 2 kat ) 1 7,261,058  

  Rik. Shkolla 9-vjecare Babje  1 6,448,248  

  Rik. Shkolla 9-vjecare Babje 1 1,224,528  

12 Shkolla 9-vjercare Kuturman ( 2 kat ) 1 20,012,440  

  Shkolla 9-vjercare Kuturman ( 2 kat ) 1 19,892,440  

  Banjo shkolla Kuturman  1 120,000  

13 Qendra shëndet.Gizavesh  1 1,644,764  

  Qendra shendet.Gizavesh  1 644,764  

  Ambulanca Gizavesh  1 1,000,000  

14 Shkolla 9 vjecare Spathar 2KT 1 13,617,321  

  Shkolla 9 vjecare Spathar 2KT 1 13,517,321  

  Kontribut per rik.e shkollës Spathar  1 100,000  

15 Rikonstruksion i shkollave në Komunë  1 5,038,028  
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Nr. EMERTIMI 

Sipas te dhënave 

Kontabël 

Sasia Vlera 

  Rikonstruksion I shkollave ne Komune  1 1,858,533  

  Rikonstruksion I shkollave ne Komune  1 1,933,441  

  Rikonstruksion I shkollave ne Komune  1 1,246,054  

III Njesia Hotolisht      

16 Ndërtim i shkollës së mesme Hotolisht2KT 1  54,568,565  

  Ndertim I shkollës se mesme Hotolisht2KT 1 2,849,129  

  Rikonstruksion I shkollës se mesme Hotolisht 1 51,719,436  

IV. Njesia Lunik      

17 Shkolla Zgosht2KT  1  75,702,793  

  Shkolla Zgosht2KT  1 16,320,525  

  Rikonstruksion I shkollës se mesme I.Alla  1 59,382,268  

V NjesiaOrenje      

18 Rikonstruksion i shkollës Zdrajsh  1 4,708,575  

  Rikonstruksion I shkollës Zdrajsh  1 3,137,200  

  Shtese shkolla Zdrajsh , Ndertim tualetesh  1 1,571,375  

VI. Njesia Polis      

19 Shkolla e mesme Gostimë  1  6,555,046  

  Shkolla e mesme Gostime  1 1,203,922  

  Shkolla e mesme Gostime  1 5,351,124  

20 Shkolla 9-vjeçare Gurshpatë  1 18,069,668  

  Shkolla 9-vjecare Gurshpate  1 13,281,678  

  Rik.i shkollës 9-vjecare Polis Gurshpate  1 4,787,990  

21 Ambulanca Polis -Sheh  1 1,130,538  

  Ambulanca Polis -Sheh  1  76,938  

  Ambulanca Polis-Sheh  1 1,053,600  

VII NjesiaStebleve      

22 Shkolla 9-vjeçare Sebisht  1 5,282,358  

  Shkolla 9-vjecare Sebisht  1 900,000  

  Shkolla 9-vjecare Sebisht  1 580,000  

  Shkolla 9-vjecare Sebisht  1 3,802,358  

23 Pallati i kulturës " SadiHalili" 1 44,945,199  

  Pallati I kulturës " SadiHalili" 1 6,170,304  

  Rikonstruksion I pallatit te Kultures 1 38,774,895  

24 Magazina Qendrës Kulturore 1 47,802  

  Magazina Qendres Kulturore 1  35,900  

 Magazina Qendres Kulturore 1  11,902  

  Totali  437,153,554 

 

Llog 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” paraqitet me vlerë neto në mbyllje të vitit 2021 

në shumën totale prej 1,705,373,704 lekë.  

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 3,737,881,027 lekë dhe në vitin 2020 

në vlerën 3,632,368,506 lekë. Pra kemi rritje në vlerën 105,512,521 lekë, që përbëhet 

shtesa me pagesë nga rritja e AAGJM si: 

- Rehabilitim i Qendrës sëQytet e Lyerje e fasadave Faza II, në vlerën 540,000lekë, 

- Rikualifikimi urban Blloku i banimit Nr.1, në vlerën 600,000 lekë, 

-Ndërtimi i miniparkut dhe rehabilit i ish depozitimi i mbetjeve urbane, në vlerën 

16,277,076 lekë,  

- Rikonstruksion me asfaltobeton i rrugës të demtuara në qytet dhe NJA, në vlerën 

17,029,796 lekë, 

- Furnizim vendosje të guardrail në rrugën Dhimiter Shuteriqi, në vlerën 360,000 lekë, 

- Rikonstruksion rruge rurale veprave të artit të Bashkise Librazhd, në vlerën 4,943,489, 

lekë, 

- Punime për riparim të rrugëve rurale të demtuara nga rrëshqitjet, në vlerën 4,474,091 

lekë, 
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- Blerje Tuba për kanalet vaditëse, në vlerën 2,453,613, lekë, 

- Rikonstruksion I kanalit të mesit Gizavesh –Dorëz, në vlerën 31,788,472 lekë, 

- Projekt i rrugës së babjes, në vlerën 2,154,000 lekë, 

- Ndërtim kalimi emergjente te përroi Murrash me strukturë betoni, në vlerën 3,186,263 

lekë, 

- Rikonstruksioni i kanalit Rinë Dorez, në vlerën 11,840,603 lekë, 

- Rehabilitim i shesheve në qendër të fshatit Togëz, Qendër M. shpk, në vlerën 4,921,178 

lekë,  

- Rikonstruksion Kan.Jolete,Taksim,Gjures,etj, në vlerën 6,960,410 

- Ndertim ure dhe punime per mbrojtje toke/objekte te demtuara, në vlerën 8,964,921 

lekë, 

- RrugaLunik, në vlerën 960,000 lekë, 

- Rikonstruksion dhe shtim prurje ne ujesjellesin Letem Lunik, në vlerën 2,500,572 lekë, 

- Punime emergjente per vënien ne funksion rrug. Lala Letem Lunik, në vlerën 4,503,994 

lekë, 

- Ndertim prite gjatesore uraXhyrë, në vlerën 259,747 lekë, 

- Ndertim I ujësjellësit Hotolisht,Melqize ,Spathar, në vlerën 24,175,175 lekë, 

- Rikonstruksion I rrugës Hotolisht dhe kthesa e Xhyres, në vlerën 8,065,569 lekë, 

- Rikonstruksion, Rruge rurale dhe hapje trase lagje Roci-Bogdani, në vlerën 2,387,034 

lekë, 

- Rikons. Rruge rurale dhe hapje traste lagje Roci-Bogdani, në vlerën 1,289,341 lekë,  

- Ndertim rruga Orenje Librazhd Loti I dyte, në vlerën 1,800,000 lekë, 

-Rikonstruksion I kanalit vadites Gurakuq-Kuturman, në vlerën 308,356 lekë, 

Në mbyllje të bilancit për vitin 2021, llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është 

pakësuar për vlerën 61,011,400 lekë, si kalim kapital në Ujesjellesin Librazhd. 

 Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 

paraqiten në Aneksin nr.3/2 të bashkëlidhur këtij Akt-konstatimi 

Konstatime: Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) e llogarisë 

213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e analizuar për 337 objekte (aktive) në vlerën 

3,737,881,027 lekë, nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se për 31 

objekte në vlerën 912,323,589 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë 

bashkuar vlerës fillestare të aktivit por janë trajtuar si aktive më vete. Trajtimi i tyre si 

aktive më vete ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në 

lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të 

inventarit fizik të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në 

kundërshtim me UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes 

së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30, në mënyrë analitike paraqiten 

në pasqyrën si më poshtë: 
 

Nr. EMERTIMI 

  Sipas te dhënave 

  Kontabël 

  Sasia Vlera 

I. BASHKIA LIBRAZHD       

1 Rruga e Policisë   1  5,120,954  

  Rruga e Policisë   1  1,159,446  

  Ndertim I Rrugës se Policisë   1  3,961,508  

2 Sistemim-asfaltim Rruga e Mokrës dhe e Shebenikut    1  22,438,191  

  Sistemim-asfaltim Rruga e Mokres dhe e Shebenikut    1  22,252,404  

  Sistemim-asfaltim Rruga e Mokres dhe e Shebenikut    1  185,787  
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Nr. EMERTIMI 

  Sipas te dhënave 

  Kontabël 

  Sasia Vlera 

3 Ndërtim i rrugës së fshatit Dragostunjë    1  173,673,050  

  Ndertim I rrugës se fshatit Dragostunje    1  154,393,664  

  

Sistemim,asfaltim i rrug.kryesore te fshatit 

Dragostunje”Nj.Ad.Qender   1  19,279,386  

4 

Investimet në kanalet vaditëse për vitin 2017 në njësitë 

administrative    1  53,235,077  

  

Investimet ne kanalet vaditëse per vitin 2017 ne njesite 

administrative    1  17,366,631  

  Rikonstruksion I kanaleve vaditësete Bashkise   1  23,290,946  

  Rikonstruksion I kanaleve te bashkise    1  12,577,500  

5 Rikonstruksion i rrugëve rurale për vitin 2017    1  73,440,974  

  Rikonstruksion I rrugeve rurale per vitin 2017    1  23,107,127  

  Rikonstruksion I rrugeve ruralete Bashkise per vitin 2018   1  19,032,898  

  Rikonstruksion I rrugeve rurale te bashkise viti 2019   1  23,575,912  

  Rikonstruksion rruge rurale veprave te artit te Bashkise Librazhd    1  4,943,489  

  Punime per riparime detyr.te rrugev.rurale te demt.nga rreshqitjet    1  2,781,548  

6 

Rehabilitimi urban në të dyja anët e rrugës, asfaltim i rrugës 

së Dibrës   1  115,401,793  

  

Rehabilitimi urban ne te dyja anet e rruges,asfaltim I rrugës se 

Dibres.   1  93,116,037  

  Rruga Unaza Dibra   1  22,285,756  

7 Nivelim terreni i stadiumit të ri   1  17,481,943  

  Nivelim trreni I stadiunit te ri   1  11,626,075  

  Rikonstruksion dhe rrethimi I fushes se sportit   1  5,208,453  

  Riparim muri mbajtes tek fusha e Sportit   1  647,415  

8 Blerje tuba për kanalet vaditëse    1  10,653,526  

  Blerje Tuba per kanalet vaditëse .   1  2,979,422  

  Blerje materiale per Kanalet vaditëse   1  746,400  

  Riparime te pjesshmene kanalet vaditëse te Bashkise   1  4,474,091  

  Blerje Tuba per kanalet vaditëse .   1  2,453,613  

9 Rruget Rurale te Komunes      32,646,603  

  Rruget Rurale te Komunes    1  2,167,630  

  Rikonstruksion rruge rurale    1  7,229,000  

  Rik.rruget e komunes    1  4,380,597  

  Rik.rruget e komunes    1  1,873,764  

  Rukonstruksion rruget e Komunes    1  732,286  

  

Mirmbajtja e rrugeve ,Zhavorim ,Furnizim e vendosje tombinash 

ne rruget e komunes    1  399,974  

  Rikonstruksione e ndertime rrugësh   1  8,037,080  

  Furnizim e vondosje tombinosh ne rruget e Komunes    1  219,700  

  Shtrim e Zhavorrim Rruget e Komunes   1  2,366,868  

  Rikonstruksion rruget rurale te komunes    1  2,751,708  

  Rikonstruksion rruget rurale te komunes    1  2,007,996  

  Mirmbajtje rrugësh   1  480,000  

10 Rikonstruksion i rrugës auto Spathar   1  11,083,691  

  Rikonstruksion I rrugës autoSpathar   1  1,908,691  

  Rikonstruksion I rrugës autoSpathar   1  9,175,000  

11 Rikonstruksion i rrugës Mërqizë    1  4,066,956  

  Rikonstruksion I rrugës Merqize    1  2,786,452  

  Rikonstruksion rruga Merqize    1  1,280,504  

12 Sistemim-asfaltim rruga Semës   1  9,466,629  

  Sistemim-asfaltim rruga Semes   1  1,994,863  

  Rik.Rruga e fshatit Semes    1  2,537,140  

  Rik.Asfaltim Rruga Semes babje    1  4,934,626  

13 Sistemim-asfaltim rruga Dorëz   1  77,848,590  

  Sistemim-asfaltim rruga Dorez   1  4,993,200  

  Sistemim-Asfaltim Rruga Dorez    1  69,374,479  

  Sistemim-Asfaltim Rruga Dorez    1  3,480,911  

14 Konstruksion i rrugës Lagja Mreshtan -Dragostunjë    1  875,220  

  Konstruksion I rrugës Lagja Mreshtan -Dragostunje    1  833,304  

  Konstruksion I rrugës Lagja Mreshtan -Dragostunje    1  41,916  
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Nr. EMERTIMI 

  Sipas te dhënave 

  Kontabël 

  Sasia Vlera 

15 Ujësjellësi i fshatit Kuturman   1  13,598,263  

  Ujesjellesi I fshatit Kuturman   1  474,856  

  Ujesjellesi Kuturman    1  1,709,991  

  Ujesjellesi Kuturman    1  5,139,706  

  Ujësjellësi Kuturman    1  669,562  

  Rik.Ujesjellesi Kuturman    1  5,604,148  

16 Kanali vaditës Kuturman    1  553,598  

  Kanali vadites Kuturman    1  157,610  

  Ri.Riparim Kanali kuturman    1  395,988  

17 Rruga Librazhd Qendër    1  2,034,798  

  Rruga Librazhd Qender    1  1,939,459  

  Rruga Librazhd Qender    1  95,339  

18 FV.vendosje tubo kanali allanit   1  1,639,414  

  FV.vendosje tubo kanali allanit   1  1,441,414  

  FV.vendosje tuba kanali I allanit    1  198,000  

18 Rik.Rruga Marinaj    1  1,171,797  

  Rik.Rruga Marinaj    1  53,919  

  Rik.RrugaMarinaj    1  1,117,878  

20 Rik.Rruga Kuturman    1  69,856,999  

  Rik.Rruga Kuturman    1  20,434,422  

  Rik..rruga Kuturman    1  45,139,578  

  Rik.rruga Kuturman    1  4,282,999  

21 Rik.Rruga Deg.Çela-Prroi Urzës   1  1,391,622  

  Rik.Rruga Deg.Çela-Prroi Urzes   1  1,322,041  

  Rik.Rruga Deg.Çela-Prroi Urzes   1  69,581  

22 

Furnizim me ujë i fshatrave Dorëz Gizavesh -Librazhd 

Katund ,Librazhd-Qendërfaza e parë   1  103,089,091  

  

Furnizim me uje I fshatrave dorez Gizavesh -Librazhd Katund 

,Librazhd-Qenderfaza e pare   1  87,234,854  

  

Shtese kontrate "furnizimi me uje I fshatrave Dorez Gizavesh 

,Librazhd Katund ,Librazhd Qender   1  15,854,237  

23 UjësjellësiLunik    1  4,531,367  

  UjësjellësiLunik    1  4,138,767  

  Ujësjellësi Lunik    1  392,600  

24 Kanali Zgosht    1  1,337,640  

  Kanali Zgosht    1  396,000  

  Kanali Zgosht tubo cope   1  468,000  

  Kanali Zgosht    1  473,640  

25 RrugaLunik    1  1,542,441  

  RrugaLunik    1  487,640  

  RrugaLunik    1  1,054,801  

26 Ura Dranovice    1  2,866,180  

  Ura Dranovice    1  1,688,000  

  Ura Dranovice    1  1,178,180  

27 Asfaltim I rrugës automobilistike fshati Dardhe    1  61,294,721  

  Asfaltim I rrugës automobilistike fshati Dardhe    1  29,630,180  

  Asfaltim I rrugës automobilistike fshati Dardhe    1 31,664,541  

28 

Rezervuari Vehcan (transferuar nga D.Ujitjes dhe Kullimit 

Korce )    1 30,830,940  

  Rezervuari Vehcan (transferuar nga D.Ujitjes dhe Kullimit Korce )    1  6,051,308  

  

Rezervuari Hotolisht(transferuar nga D.Ujitjes dhe Kullimit Korce 

)    1  6,302,314  

  Rezervuari Dardhe (transferuar nga D.Ujitjes dhe Kullimit Korce )    1  18,477,318  

29 Ujësjellësi Orenje    1  5,455,116  

  Ujësjellësi Orenje    1  456,000  

  Ujësjellësi Orenje    1  4,999,116  

30 Rruga Gostime Lagja e Kasajve    1 1,258,924  

  Rruga Gostime Lagja e Kasajve    1 1,195,059  

  Rik.Lagja e Kasajve    1 63,865  

31 Rikonstruksion rrugësh te komunes    1 2,437,481  

  Rikonstruksion rrugësh te komunes    1 1,802,778  
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Nr. EMERTIMI 

  Sipas te dhënave 

  Kontabël 

  Sasia Vlera 

 Rikonstruksion rrugësh te komunes    1 634,703  

  Totali   912,323,589 

 

Mbi transferimin e aseteve në Ujësjellësin Sha. 

Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) për vitin 2021 e llogarisë 

213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e analizuar për 337 objekte inventari në vlerën 

3,737,881,027 lekë. Me VKB nr. 38, datë 22.01.2016 protokolluar nr. 159 prot., datë 

27.01.2016 “Për miratimin e administrimit nga SH.A Ujësjellës Librazhd të rrjeteve të 

Ujësjellësve publikë në territorin administrativ të Bashkisë Librazhd” ka vendosur 

kalimin e ujësjellësve publik në administrim të SHA Ujësjellës Librazhd dhe me VKB 

nr. 120, datë 26.10.2018 protokolluar nr. 1931 prot., datë 30.10.2018 “Për transferimin 

kapital pa pagesë të Ujësjellësve nga Bashkia Librazhd tek Ujësjellës SHA Librazhd” të 

vlerës së Rikonstruksion Ujsjellesi të Qytetit Librazhd dhe të vlerës së rikonstruksion 

ujësjellësi lagja Mjollë Xhyrë, ujësjellësi Kutërman, Ujsjellesi Lagja Qendër Hotolisht, 

Ujsjellësi Dotkove” gjithsej për 157,834,201 lekë. Nga verifikimi i analitikëve të kësaj 

llogarie rezulton se nuk është zbritur vlera e ujësjellësve që sipas VKB duhej të 

transferohej tek Ujësjellës SHA Librazhd, për 33 ujësjellësi në vlerën 452,014,176 lekë, 

mendikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të inventarit fizik 

të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 

30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar 

pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu 

II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30, në mënyrë analitike paraqiten në pasqyrën si më 

poshtë: 
 

Nr. EMËRTIMI 

Sipas te dhënave 

Kontabël 

Sasia Vlera 

I. BASHKIA LIBRAZHD 

1 Rikonstruksion i ujësjellësit të qytetit Librazhd  1   150,931,175  

II.NJËSIA QENDËR 

1 Ujësjellësi Semës  1  3,976,000  

2 Konstruksion i ujësjellësit Qarrishtë  1  250,000  

3 Ujësjellësi i fshatit Kuturman 1  13,598,263  

4 Rik.UjësjellësiDragostunjë  1  79,752  

5 Rik.ujësjellësi fshatit Babje  1  444,062  

6 F.Vendosje Ujësjellësi Lomaj -Qarrishtë  1  329,720  

7 

Furnizim me ujë i fshatrave Dorëz Gizavesh -Librazhd Katund 

,Librazhd-Qendërfaza e parë 1   103,089,091  

8 

Rikonstruksion Ujësjellësi Lagja Mnjolle Xhyre, Ujësjellësi Kuturman 

,Ujësjellësi Lagja Qender Hotolisht ,Ujësjellësi Dotkove  1  6,725,778  

9 

Ndërtim i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatraveDorëz, Gizavesh, 

Librazhd Katund dhe L.Qendër F.dytë  1   101,621,953  

  Total Njësia Qendër     

III. NJËSIA LUNIK 

1 UjësjellësiLunik  1  4,531,367  

2 Ujesjellësi Prevall 1  3,003,933  

3 Rikonstruksion i ujësjellësit Prevallë 1  1,539,433  

4 Rikonstruksion dhe shtim prurje në ujësjellësin Letëm Lunik 1  2,500,572  

  Total Njësia Lunik     

IV.NJËSIA HOTOLISHT 

1 Ndërtim Depo uji Çerçan  1  1,130,310  



62 

 

Nr. EMËRTIMI 

Sipas te dhënave 

Kontabël 

Sasia Vlera 

2 Ndërtim ujësjellësi Kokrevë  1  8,208,724  

3 Ndërtim ujësjellësi fshati Hotolisht  1  7,180,140  

4 Rikonstruksion ujësjellësi Hotolisht fshat  1  1,716,522  

5 Ndërtim pusete betoni  1  310,919  

6 Blerje tuba plastike për ujësjellës 1  1,130,400  

7 Riparim Depozite uji Vehcan KUZ Fshati Hotolisht. 1  13,588,535  

  Total Njësia Hotolisht     

V. NJËSIA ORENJË 

1 Ujësjellësi Orenjë  1  5,455,116  

2 Ujësjellësi Funarës  1  5,935,800  

3 Rikonstruksion ujësjellësi Neshtë  1  330,858  

  Total Njësia Orenjë     

VI. NJËSIA POLIS 

1 Ujësjellësi Spitali Gurshpatë  1  27,610  

2 Ujësjellësi i Spitalit Gostimë  1  22,334  

3 Ujësjellësi i shkollës Gurshpatë  1  24,960  

4 Ujësjellësi Gjovac  1  1,374,823  

5 Ujësjellësi Gurshpatë  1  3,947,657  

6 Ndërtim UjësjellësiMirakë  1  1,978,461  

  Total Njësia Polis     

VII. NJËSIA STEBLEVË 

1 
Ndërtim ujësjellësash, kanale vaditëse, ura këmbësorësh dhe i çezmave 

publike në fshatrat e komunës  1  2,417,190  

2 Ujësjellësi i fshatit Fushë -Studën  1  2,318,558  

3 Blerje tuba PE dhe paisje për ujësjellësin Jupia, fshati Steblevë  1  2,294,160  

  Total Njësia Steblevë     

  TOTALI    452,014,176 

 

Llog 214 “Instalime teknike, makineri, paisje, vegla pune” paraqitet me vlerë neto në 

mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 13,254,810 lekë.  

Ndërsa sipas Formatit 7/a “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 28,177,753 lekë dhe në vitin 2020 në 

vlerën 40,963,498 lekë.  

Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten 

në Aneksin nr.3/3 të bashkëlidhur këtij Akt-konstatimi 

Llogaria 215 “Mjete transporti”. Kjo llogari paraqet vlerën e mjeteve te transportit në 

pronësi të Bashkisë më datë 31.12.2021 në shumën 32,753,715 lekë, (në vlerë neto). 

Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 80,643,383 lekë dhe në vitin 2020 në 

vlerën 89,831,398 lekë.  

Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten 

në Aneksin nr.3/4 të bashkëlidhur këtij Akt-konstatimi 

Llogaria kontabël 218 “Inventar ekonomik”. Kjo llogari përfaqëson inventarin 

ekonomik në përdorim nga shkollat, kopshtet, çerdhet, njësitë administrative të Bashkisë. 

Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarisë 218 “Inventar ekonomik” në vlerën neto 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 28,064,202 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 

në vlerën 35,119,952 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e 

aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

73,980,680 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën kontabël 77,665,106 lekë. Në këto 

gjendje përfshihet shtesa me pagesë në vlerën prej 904,700 lekë te pajisjeve dhe 

transferimet kapitale ngainstitucionet e tjera qendrore në vlerën 7,366,260 leke, për të 

cilat ishin ndjekur procedurat financiare e ligjore për evidentimin e tyre. Ndërsa vlera e 

amortizimit e përllogaritur është në shumën 42,545,154 lekë. 
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Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet për vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/A “Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata (kosto 

historike)” të PF. 

 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Librazhd 
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit 

të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Bazuar në ligjin 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjin nr. 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Udhëzimin nr.30, datë 

27.12.2011 të Ministrisë së Financave “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” i ndryshuar si dhe në zbatim të Urdhërit të Kryetarit të Bashkisë nr. 900 datë 

26.11.2021 “Për inventarizimin e aktiveve afatgjatë, afatshkurtër e materiale për 

periudhën 01.01.2021-31.12.2021”, është ngritur komisioni për të kryer inventarizimin 

fizik të aktiveve në përdorim, si dhe për të krahasuar gjendjen konkrete të aktiveve me 

gjendjen kontabël, me3 anëtarë përBashkinë Librazhd dhe nga 3 anëtarë për çdo Njësi 

Administrative.  

Nga komisionet e inventarizimit në përfundim të procesit të inventarizimit nga 

komisionet janëbërë vlerësimet dhe verifikimet e aktiveve afatshkurtra dhe afatgjata të 

inventarizuara në fund të vitit 2021, duke hartuar proçes-verbalet përkatëse (datë 23,28 

dhe 29.12.2021) për Bashkinë dhe Nj/Administrative. 

Në proces-verbal, vlera e materialeve të konstatuarajashtë përdorimit, është për shumën 

6,924,654 lekë (makineri e paisje ku jane kompjuterat ne vlerën 1,380,123leke, inventar 

ekonomik në vlerën 2,633,498 lekë, për inventarin e imët në vlerën 2,412,275 lekë dhe 

materiale 498,738 lekë). Fletët e inventarëve janë të konfirmuara nga komisioni dhe 

përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2021. 

Materialet e konstatuara jashtë përdorimit janë miratuar me VKB nr.38, datë 26.04.2022 

të konfirmuar nga Prefekti i Qarkut me shkresë nr.554/1,datë12.05.2022.  

Për vitin 2021, janë shkarkuar nga kontabiliteti për nxjerrje jashtë përdorimit për mjetet 

në vlerën 15,267994 lekë,për të cilat janë konstatuar jashtë përdorimit dhe procedura për 

vlerësimin e tyre janë kryer para vitit 2021, procedura e shitjes së tyre për skrap është 

kryer me ankand. Inventari fizik është kryer vetëm për aktivet e llogarive: 215 “Mjete 

Transporti” në vlerën 80,643,383 lekë,218 “Inventar Ekonomik” në vlerën 77,665,106 

lekë,32 “Inventari i imet ” në vlerën 50,851,718 lekë, i cili rakordon me inventarin 

kontabël. 

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare 

të Bashkisë Librazhdnë fund të vitit 2021, paraqitet në vlerën (1,274,930,988) lekë. 

Krahasuar me vitin 2020 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të 

trupëzuara” paraqitet me shtesë prej (265,873,003) lekë. 

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e 

amortizimit sipas llojit të aktivit të përcaktuar në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore, në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, pika 36. 

Normat e amortizimitsipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Librazhd, janë si më 

poshtë:  

- ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje   5 % 

- inventarinekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 % 

- për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi) 25 % 

- për mjetet e transportit        20 % 

 

Konstatime:Mbi kontabilizimin e Aktiveve afatgjata materiale, pa titull pronësie. 
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Nga auditimi ka rezultuar se, nga 535 objekte inventari të pasurive të paluajtshme me 

kosto historike në vlerën 4,689,952,520 lekë, Bashkia Librazhdpër 19 objekte janë 

pajisur me titull pronësie, ndërsa për 12 objekte është në proces regjistrimi dhe për 504 

objekte inventari, nuk posedon titull pronësie, në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 

14.08.2001 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe 

të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, 

pika 1 dhe 2. Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, nuk është 

mbështetur në dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 

27.12.2011 me ndryshime, Kapitulli III, pika 35. 
 

PASIVET (DETYRIMET) 

Pasivet Afatshkurtra 

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të 

pagueshme ato paraqesin detyrimet e Bashkisë Librazhd më 31.12.2021, kundrejt 

furnitorëve, pagat e punonjësve të muajit dhjetor 2021, detyrimet kundrejt tatimeve, 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të muajit dhjetor 2021, kreditorë për mjete në 

ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e kontratave, kreditorë të ndryshëm 

etj., si më poshtë:  
 

Llogaritë  Viti 2021 Viti 2020 Diferenca/ndryshimi 

401-408 Furnitorë e llogari të lidhura me to 6,085,382 3,937,364 2,148,018 

42 Detyrime ndaj personelit 15,759,310 14,336,497 1,422,813 

431 Detyrime ndaj shtetit tatim taksa 990,489 1,206,631 -216,142 

435 Sigurime shoqërore 3,155,764 2,875,898 279,866 

436 Sigurime shëndetësore 2,168,093 1,986,314 181,779 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje 45,113,188 48,726,961 -3,613,773 

467 Kreditorë të ndryshëm 19,778,698 76,404,755 -56,626,057 

4341 Të tjera operacione me shtetin (detyrime) 118,403,374 110,190,097 8,213,277 

 Gjendja më fund të periudhës 211,454,298 259,664,517 -48,210,219 

 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2021 është në 

vlerën 6,085,382 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Librazhd 

më 31.12.2021. Lëvizja e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, 

paraqitet në tabelën si me poshtë:  
 

Llog. 401-408“Furnitorë e llogari te lidhura me to” 

Celje e vitit 2021 3,937,364 

Shtesa (K) 41,978,468 

Pakësime (D) 39,830,450 

Gjendja në 31.12.2021 (K) 6,085,382, 

Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie rezulton se ajo përbëhet nga 13 fatura të 

palikujduara për mallra dhe shërbime kundrejt 10 furnitorëve në vlerën 6,085,382lekë. 

Ky borxh është krijuar në nëntor-dhjetor të vitit 2020 sipas bilancit, në mënyrë të 

detajuar paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Analiza e llogarisë 401-408“Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

 

Nr Përshkrimi Operatori Fatura Vlera 

Nr Datë 

1 Blerje kondicioner  K. shpk 1451/2021 22.12.2021 366,000 

2 Blerje ushqime per kopsh,cerdhen. I.G.PF 45/2021 31.12.2021 298,270 

3 Blerje mish vici per kopshtet e cerdhen I.G.PF 46/2021 31.12.2021 123,372 

4 Blerje buke per kopsh,cerdhen. A. D. 130/2021 31.12.2021 31,236 

5 Blerje mikrofon +hark disk H. shpk 7/2021 29.12.2021 90,000 

6 Blerje per dekorin e qytetit K. shpk 1452/2021 22.12.2021 678,000 

7 Blerje Motosharre B.C. PF 1/2021 01.12.2021 99,950 

8 DisiplinimiI ujërave te bardha ne pjesënveriore K. shpk 50/2021 12.11.2021 3,913,386 
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te Bibliotekës Librazhd.  

9 Kolaudim punimesh ne objektin: 

Rikonstruksion I kanalitte mesitGizavesh-

Dorez N.G. shpk 437/2021 23.12.2021 173,455 

10 Kolaudim punimesh ne objektin: DisiplinimiI 

ujërave te bardha ne pjesën veriore te 

Bibliotekës Librazhd.  N.G. shpk 436/2021 23.12.2021 13,200 

11 Ndertimi ujësjellësit te fshatit Polis 

Gostim,Nj.Adm.Polis, Bashkia Librazhd M. 154/2021 23.12.2021 58,715 

12 Analiza per metalet e renda te ujësjellësit Polis T.L. 710/2021 24.12.2021 44,798 

13 Transport I mjeteve te renda R. G.K. 31/2021 29.12.2021 195,000 

 TOTALI    6,085,382 

 

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë 

Bashkisë Librazhd, paraqitet në vlerën 15,759,310 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave 

të muajit dhjetor për t’u paguar në muajin janar të vitit pasardhës. 

 
Llog. 42 "Detyrime ndaj personelit" 

Celje e vitit 2021 14,336,497 

Shtesa (K) 181,951,267 

Pakësime (D) 180,528,454 

Gjendja në 31.12.2021(K) 15,759,310 

 

Konkretisht, sipas dokumentave të bankës të muajit Janar 2022, ka rezultuar: 

 
Urdhër shpenzimi Vlera 

Numër Datë  

6969696969 6 05.01.2022 2,882,032 

7 “ 749,816 

8 “ 909,305 

9 “ 143,439 

10 “ 202,936 

11 “ 74,504 

12 “ 301,904 

13 “ 44,059 

14 “ 80,295 

15 “ 502,194 

16 “ 40,284 

17 “ 46,182 

18 “ 129,037 

19 “ 53,352 

20 “ 41,520 

21 “ 42,210 

22 “ 1,224,654 

23 “ 474,218 

24 “  55,554 

25 “ 153,435 

26 “ 504,120 

27 “ 385,619 

28 “ 89,284 

29 06.01.2022 766,243 

30 “ 36,797 

31 “ 71,774 

32 “ 41,755 

33 “ 157,708 

34 “ 165,216 

35 “ 336,729 

36 “ 415,480 

37 “ 1,406,623 

38 “ 1 1,945,772 

39 “ 57572,611 

40 “ 674   673,146 
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42 11.01.2022 38 38,465 

Totali  15,758,272 

 

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 990,489 lekë dhe 

përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për muajin dhjetor. 

 
Llog. 431 "Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa" 

Celje e vitit 2021 1,206,631 
Shtesa (K) 11,488,069 

Pakësime (D) 11,704,211 

Gjendja në 31.12.2021 (K) 990,489 

 

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet 

vlerën e pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit dhjetor 2021 që 

paguhen në muajin janar 2022 dhe janë përkatësisht në vlerat 3,155,764 lekë dhe 2,168,093 lekë. 

 
Llog. 435 "Sigurime shoqërore" 

Celje e vitit 2021 2,875,898 

Shtesa 36,465,151 

Pakësime 36,185,285 

Gjendja në 31.12.2021 3,155,764 

Llog. 436 "Sigurime shëndetësore" 

Celje e vitit 2021 1,986,314 

Shtesa 25,045,511 

Pakësime 24,863,732 

Gjendja në 31.12.2021 2,168,093 

 

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”,përfshin garancitë e ngurtësuara për 

investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarie paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

48,726,961 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 45,113,188 lekë. Për këtë gjendje 

të llog 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Librazhd në mënyrë analitike, e cila 

paraqitet në Tabelën Aneks nr. 3/5,të bashkëlidhur. 

467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara shërbime të cilat për 

vitin 2021 paraqiten në shumën 19,778,698 lekë. Lëvizja e kësaj llogarie gjatë vitit 2021 

paraqitet si më poshtë: 

 
Llog. 467 "Kreditorë të ndryshëm" 

Celje e vitit 2021 76,404,755 

Shtesa 9,787,534 

Pakësime 66,413,591 

Gjendja në 31.12.2021 19,778,698 

 

Në mënyrë analitike sipas objekteve dhe vitit që i përket paraqitet në si më poshtë: 
 

Nr  Emërtimiidetyrimit.Llog467 v.2021 

Objekti 

Vlera 

  

 
64 5.12.2017 

Mbikqyrje punimesh "Furnizim me ujë I fshatrave Dorez,Gizavesh,Librazhd-

Katund, Librazhd Qender 479,206 

 5 01.09.2018 Rikualifikimi urban Zona Perëndimore te Qytetit Librazhd,prita lumore 8,534,111 

 4/2021. 13.08.2021 Blerje materiale, shtrimi I rrugeve me inerte. 300,150 

 17/2021 06.08.2021. Rikonstruksion I kanaleve vaditëse (kanali Joletes Polis, etj 2,114,660 

 

13 26.11.2020. 

Kolaudimpunimesh "Rikonstruksion I oborrit dhe punime ne hollin e shkollës se 

mesme "Ibrahim Muca" 13,200 

 10/2021 10.06.2021 Rikonstruksion I kanalitte mesitGizavesh-Dorez 7,372,724 

 31 31.01.2020 Rehabilitim dhe përforcim I banesave ekzistuese dhe rikonstr.i qendrësTogëz 474,711 

 
18953317 17.06.2015 

Kolaudim objekti “Rikonstruksion i rrugës automobilistike te Fshatit Dardhë, ish 

komuna Hotolisht 
166,536 

 17998804 23.12.2014 Mbikqyrje punimesh në objektin Rikonstruksion i rrugëve të brendshme të 23,400 
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fshatrave të komunës 

 Nr vendimi 

1310 
 

Vendim gjygjsore për shoqërinë R. shpk 
300,000 

   Totali 19,778,698 

 

Llogaria 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”, paraqiten paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 110,041,669 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 118,403,374 

lekë,vlera të cilat rakordojnë me gjendjet e llogarisë kundërparti 468 “Debitorë të 

ndryshëm” në aktiv të bilancit, lëvizja e kësaj llogarie gjatë vitit 2021 paraqitet si më 

poshtë: 
 

Llog. 4341 “Operacione me shtetin(detyrime)”, 

Celje e vitit 2021 110,041,669 

Shtesa 169,003,912 

Pakësime 160,774,375 

Gjendja në 31.12.2021 118,271,206 

 

Analizë: Formati nr.2 “Pasqyra e performancës financiare” paraqet llogaritë e të 

ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës ekonomike.  

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 

1,150,166,081lekë, sidhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Librazhd 

paraqitet më poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në 

bilanc për vitin 2021 në vlerën 73,018,214lekë, i cili kuadron me Aktrakordimin me 

Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

-Gjendja e llogarisë analitike7009 “Tatim mbi të ardhurat personale” pasqyrohet në 

bilanc për vitin 2021 nëvlerën 5,725,261 lekë e cila e cila rakordon me të njëjtin zë në 

aktrakordimin me thesarin. 

- Gjendja e llogarisë analitike7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël” pasqyrohet në bilanc 

për vitin 2021 nëvlerën 4,496,798 lekë e cila përfshin taksën mbi Biznesin e vogëldhe 

Tatimin e thjeshtuar mbi fitimin, e cila rakordon me të njëjtin zë në aktrakordimin me 

thesarin. 

- Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 27,421,521 lekë e cila përfshin taksën mbi ndërtesën, tokën dhe 

truallin, e cila rakordon me të njëjtin zë në aktrakordimin me thesarin. 

- Gjendja e llogarisë 7035 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim 

veprimtarie” pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 nëvlerën 25,057,500 lekë e cila 

përfshin taksae pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për 

truallin. Etj. 

- Gjendja e llogarisë 703 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim 

veprimtarie” pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 nëvlerën 10,257,459 lekë e cila 

përfshin taksae regjistrimit mjeteve të përdorura. 

- Gjendja e llogarisë71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në 

vlerën 65,920,341lekë, i cila kuadron me Aktrakordimin me Thesarin në këtë zë të 

ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

Gjendja e llogarisë 711 “Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” 

paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 29,620,227lekë, e cila përfshin tarifat e parkimit, 

kamatëvonesa, tarifa transporti, licenca etj. Kjo vlerë me Aktrakordimin me Thesarin në 

këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

Gjendja e llogarisë 7109 “Të ardhura te tjera jo tatimore nga ndërmarrjet dhe 

pronësia” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 36,660,114 lekë, e cila përfshin taksën e 
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ndikimit në infrastrukturë, taksën e tokës, qiratë nga kullotat dhe nga pyjeti cili kuadron 

me Aktrakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

Analiza e shpenzimeve në vitin 2021 , të cilat në total janë në vlerën 1,015,766,913 lekë 

paraqitet më poshtë:  

Gjendja e llogarisë 600 “Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet 

në bilanc në vlerën 215,568,230lekë dhe sipas aktrakordimit me thesarin është në vlerën 

215,568,230lekë diferenca nuk ka. 

Gjendja e llogarisë 601 “Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 36,185,285lekë dhe sipas aktrakordimit me thesarin është në vlerën 36,185,285 

lekë , diferenca nuk ka. 

Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021 në 

vlerën 139,277,413 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin është ne vlerën 

139,277,413 lekë , diferenca nuk ka. 

Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në 

bilanc për vitin 2021 në vlerën 17,449,021 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin 

është ne vlerën 17,449,021 lekë, diferenca nuk ka. 

Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferimeper Buxhetet familjare e Individe” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 602,359,557 lekë, e cila rakordon me 

aktrakordimin me Thesarin.  

Për vitin 2021 totali i te ardhurave në vlerë është 1,150,166,081 lekë dhe totali 

shpenzimeve është 1,015,766,913 lekë. Diferenca e tyre në vlerën 134,399,168 lekë 

rakordon me gjendjen e llog.85 “Rezultatin e ushtrimit”. 

 

Pasqyra e flukseve monetare (F3) 
Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 

31.12.2021. 

 
Nr 

Rubrike PERMBAJTJA 

Periudha 

Raportues 

Periudha 

Paraardhëse 

(b) (c) (1) (2) 

I Veprimtaritë e shfrytëzimit 141,489,589 114,976,486 

II Veprimtaritë e investimeve 12,475,179 -47,704,085 

III Transferta e te tjera -15,645,247 -3,160,060 

VI Teprica e Likuiditetevene fund tevitit ushtrimor 179,644,524 156,126,432 

 

Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 

31.12.2021, e paraqitur në këtë pasqyrë rezulton në shumën 179,644,524 lekë dhe 

kuadron me tepricën e likuiditeteve të paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në 

Aktiv "Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre" e cila paraqitet në shumën 179,644,524 

lekë.  

Rregullariteti iveprimeve me arkë rezultoi se: 

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në 

njësitë administrative dhe pagesate kopshteve dhe çerdheve, gjendja e arkës nuk e kalon 

limit e arkës. Për të gjitha arkëtimet ditore bëheshin derdhjet në bankë në llogarinë 

likujduse të institucionit. 

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konformë nenit4, pika 6, 25 dhe 

26 të ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe 

kreut IIIpika 34 dhe 35 germat a, b dhe c të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik" dhe në përmbushje të kërkesave të 

pikës 3të ligjit nr.290, datë 14.06.1993 "Për limitin e arkës". 

Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë  
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Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë 

kronologjike në ditarin e bankës në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të 

nënshkruara nga nëpunësi autorizues dhe zbatues të konfirmuar nga nëpunësi i Thesarit 

dhe të vulosura nga të dy palët. 

Përpilimi i urdhër-shpenzimeve ishte i bazuar në dokumentet vërtetues dhe autorizues 

sipas natyrës së shpenzimit si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e 

furnitorit, preventiva, situacione, fletëhyrje, listpagesa, deklarimet e tatimit mbi të 

ardhurat, formularët e përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe 

shëndetësore si nga punëdhënësi dhe nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-

shpenzim përputhen me vlerat e këtyre dokumenteve financiare që mbështesin këtë 

shpenzim. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë 

sipas destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadronin me konfermat bankare mujore. 

Nga verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore 

rezultoi se totali është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit 

përfundimtar të shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike 

nëpërmjet bankës sipas destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në 

fund të çdo viti ushtrimor është bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë 

prerja e artikujve kontabël. 

Veprimet nëpërmjet magazinës 

-Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhej në ditarin e magazinës, 

në formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas 

dokumentacionit bazë si flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të 

shitësit. Dokumentacioni bazë ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në 

dorëzim. Nga verifikimi i disa veprimeve me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin 

kontabilizuar saktë. 

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku për mallra të 

ndryshëm ishin të shoqëruara me autorizim e plan-shpërndarje të miratuara nga 

nen/Kryetari.  

- Janë mbajtur të dhëna për aktivet për një pjesë të tyre ekziston viti i krijimit si dhe janë 

evidentuar shtesat dhe pakësimet për to, por nuk është mbajtur një libër i mirëfilltë 

historik me të gjitha të dhënat e aktiveve të trupëzuara sipas modelit klasik të trajtuar më 

lart, domosdoshmëri kjo për të patur një evidentim dhe pasqyrë të plotë në mënyrë 

analitike të aktiveve në përputhje me gjendjet në llogaritë e bilancit në përputhje me kap 

III pika 30, të UMF nr. 30 datë27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”.  

- Janë hapur kartelae zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr 

nga magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave 

materiale gjatë kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e 

përgjegjësisë në çdo rast të lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve. 

Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore në kryerjen e pagesave për pagat e 

punonjësve, shtesat mbi to , shpërblimeve. 

Nga BashkiaLibrazhd është mbajtur dhe përditësuar libri dhe ditari i pagave. Ato 

hartoheshin sipas standardeve të kontabilitetit, ku plotësoheshin pagat me të gjithë 

elementet dhe shtesa të ndryshme të përfituara deri tek shuma bruto. Po kështu 

pasqyroheshin llojet e ndalesave deri tek paga neto. Përmbledhëset janë të kuadruar me 

listë pagesat dhe me urdhër pagesat respektive, të nënshkruara nga punonjësi i financës 

dhe titullari.  
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Për të gjithë periudhën e kontrolluar, janë përllogaritur, ndaluar dhe xhiruar detyrimet 

për kontributin e sigurimeve shoqërore dhe tatimin mbi të ardhurat. Janë respektuar 

strukturat organike të miratuara përsa i përket numrit të punonjësve si dhe janë 

respektuar dispozitat ligjore për kohëzgjatjen e punës.  

Për sa më sipër mbahet ky akt konstatimi me A. A. me detyrë Drejtore e Drejtorisë së 

Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe në cilësinë e nëpunëses zbatuese, S. O. me 

detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës dhe në cilësinë e hartueses së pasqyrave 

financiare. 

 

4. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik. 

-Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor 

përfitues malli/ shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit 

ushtrimore. Programi i nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që 

ka njësia vendore për punë e shërbime mallra, sipas Aneks 2.4.1 bashkëlidhur 

Projektraporti Auditimit. 

 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetuara. 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të 

KLSH-së, pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të 

prokurimit, duke u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për 

auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë 

marrë nga sistemi i APP, u konstatuan shkelje të akteve ligjore/ nënligjore të ligjit të 

prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar, si vijon: 

Për periudhën objekt auditimi 01.7.2020 – 31.12.2021 nga subjekti Bashkia Librazhd, 

konstatohet se janë zhvilluar gjithsej 27 procedura prokurime me vlera të larta me fond 

limit 153,455 mijë lekë, të dhënat e të cilit paraqiten në pasqyrën si vijon: 
Në 000/lekë 

EMËRTIMI 

Periudha 01.01.2019 - 31.12.2021 

Vlerë kont lidhura 

000/lekë 

Në % ndaj 

fondit 

Fondet prokuruar gjithsej 1,160,771   

Nga të cilat     

- Në fushën e ndërtimit 793,620 68.3 

-Në fushën e shërbimeve/ blerjeve 367,151 31.6 

Nga të dhënat e marra nga Drejtoria Ekonomike Bashkia Librazhd, nga vlera gjithsej e 

kontratave të lidhura prej 1,160,771 mijë lekë, janë me financim me grande specifike 

290,819 mijë lekë ose 25%, me grande të pakushtëzuara në vlerën 483,373 mijë lekë ose 

41.6% dhe me financim nga të ardhurat e veta në shumën 386,608 mijë lekë ose 3.3%. 

 

Titulli i gjetjes 1: Aplikimi i kritereve në procedurat e prokurimit, jo në përputhje me 

aktet ligjore/nënligjore të LPP dhe shpallja fitues e OE me mangësi në plotësimin e 

kritereve.  

 

Situata: 

Nga të dhënat e regjistrit të prokurimeve, konstatohet se për periudhën 01.01.2019 deri 

më 31.12.2021 janë zhvilluar gjithsej 97 procedura prokurime me vlera të larta me vlerë 

kontrate 1,160,801 mijë lekë. 

Mbi bazën e materialitetit të bërë në fillim të auditit, grupi i KLSH nga 97 procedura ka 

vlerësuar për auditim 15 procedura me vlerë kontrate 584,185 mijë lekë ose 50 % e 

fondit total.  
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Në përfundim të punës audituese në terren dhe pas shqyrtimit të kundërshtive të subjektit 

mbi gjetjet e konstatuara nga grupi i KLSH, kanë rezultuar në shkelje të akteve ligjore e 

nënligjore të LPP, shkelje të cilat kanë konsistuar në: 

b- Në 122 procedura prokurimi, kriteret nuk janë në përputhje me dispozitat e LPP 

dhe llojin e procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar 

mospjesëmarrjen e OE në procedurë. 

c- Në 6 procedura prokurimi, OE/BOE të shpallur fitues nuk janë në kushtet e 

plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi ka kritere të cilat nuk janë 

plotësuar dhe nga KVO janë vlerësuar si të rregullt. Në këto kushte KVO duhet të 

anulonte procedurën dhe zhvillonte procedurën tjetër me kushte me të favorshme, kjo me 

qëllim përdorimin me efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondit të prokuruar në 

vlerën 290,858 mijë lekë (hollësisht trajtuar më poshtë për çdo procedurë me shkelje). 

Kriteri: Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim më ligjin nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, “Parimet e përzgjedhjeje”, 

nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një 

procedure”,neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i 

ofertave”, si dhe VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 83, 

“Njoftimi i fituesit”. 

Ndikimi/Efekti:Nuk garanton cilësinë e punimeve sipas standardeve të manualeve të 

ndërtimit. 

Shkaku:Përgjegjësi e anëtarëve të VO, gjatë kohës së zhvillimit të procedurës. 

Rëndësia:I lartë 

Për këtë rekomandojmë: 

- Kryetari i Bashkisë Librazhd, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë 

grup pune me specialistë të fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve në përputhje me procedurën e zhvilluar, me 

synim rritjen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në procedurë, duke eliminuar 

praktikat e zhvillimit të procedurave me një OE.  

Të bëhet argumentimi teknik për secilin kriter, duke u mbështetur në preventivin 

e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve dhe dokumentacioni i argumentimit 

të kritereve të bëhen pjesë e dosjes së prokurimit.  

- Kryetari i Bashkisë Librazhd, nëpërmjet strukturave përkatëse, të nxjerrë 

përgjegjësitë dhe të marrë masa të menjëhershme për eliminimin e praktikave për 

kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve ekonomike në kushtet e 

mosplotësimit të të gjitha kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi operatorët 

ekonomik të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor, 

nuk garantojnë cilësinë e punës/mallit dhe shërbimit, kjo për të shmangur 

paligjshmërinë e përdorimit të fondeve publik pa ekonomicitet, efiçencë dhe 

efektivitet (3-E) me vlerë 290,858 mijë lekë. 

 

 

 Procedurat e audituara dhe me shkeljet të akteve ligjore në Bashkinë 

Librazhd, periudha 01.01.2019 – 31.12.2021 

 

1- Procedura me objekt: “Rehabilitim, përforcim banesash ekzistuese, rikonstruksion 

qendra e fshatit Togez”. 

                                                           
2Shënim. Në një proceurë mund të ketë shkelje dhe për kritere dhe për vlerësim, prandaj numëri I 
procedurave del më I lartë si numëri I procedurave të aydiutuara  
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 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rehabilitim, përforcim banesash ekzistuese, rikonstruksion qendra e 

fshatit Togez”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 467, datë 

8.8.2019 
3. Njësia e Prokurimit 

S.O. 

S.K. 

M.H.B. 

4. Komisioni VO 

J.O. 

B.M. 

A.D. 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”,  

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 32,787,737lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “E.I.” 

ShPK me vlerën e ofertës 32,626,559 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh161,178 lekë pa TVSh OSE 

0.4%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

9.9.2019 

REF -33153-08-08-2019 

9. Burimi Financimit  

MEF në vlerën 22.581.811 lekë dhe 

bashkia në vlerën 16.76.473 lekë. 

Për vitin 2019 financimi nga ministria e 

linjës është 16,000,000 lekë.  

10. Operatorë Ekonomike 3: 

a-Skualifikuar 2 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 4974, Datë 25.9.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

32,626,559 lekë, me afat 3 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me shkresën nr. 6381/7, datë 01.7.2019, MFE ka miratuar fondin në vlerën 39,345,284 

lekë, nga e cila me financim nga buxheti i shtetit vlera 22,581,811 lekë, ndërsa diferenca 

nga buxheti i bashkisë. 

 

- Zhvillimi procedurës: 

Me urdhrin e prokurimit nr. 467, datë 8.8.2019 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 32,787,737 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 468, datë 

8.8.2019, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 9.9.2013. 

Nga NjP është mbajtur PV datë 8.8.2019 për hartimin e dokumenteve të tenderit referuar 

urdhrit të prokurimit nr. 467, datë 8.8.2019 ku janë përcaktuar procedura e prokurimit, 

data e zhvillimit të tenderit (datë 9.9.2019), kriteret e përgjithshme të kualifikimit, 

kapacitetet ekonomike financiare, kapacitetet teknike, gjithashtu janë hartuar dhe 

Dokumentet Standarte të tenderit të firmosura nga njësia e prokurimit. 

 

ANKESA 

Me formularë ankesë datë 14.8.2019 (prot Bashkia Librazhd nr. 4196, dt. 16.8.2019), 

shoqëria “A.” shpk, ka paraqitur ankesë në lidhje me disa kritere, konkretisht: 

a- Kriteri për kategorinë e punimeve NS-8/A. 

b- Kriteri për numrin e punonjës 100 veta, sipas pikës 4. 

c- Sipas pikës 9 kërkesën për 5 specialist ndërtimi, karpirtjer dhe 3 bojaxhi. 

d- Kërkesa për 4 shoferë manovratorë. 

Me urdhër nr. 474, datë 16.8.2019 nga AK është bërë pezullimi i procedurës, deri në 

shqyrtimin e ankesës, duke ngarkuar KSHA; B.M., A.D. dhe J.O. (njëkohësisht anëtarë 

të KVO). 

Sipas relacionit datë 16.8.2019 të KSHA është vendosur mos pranimi i ankesës, si dhe 

vijimin e procedurës në hapat e tjerë. 

Me shkresën nr. 4196/1, datë 16.8.2019 nga AK Bashkia Librazhd i është kthyer 

përgjigje shoqërisë “A.” shpk. 
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Gjithashtu nëpërmjet postës elektronike datë 2.9.2019, nga APP është kërkuar rishikimi i 

disa prej kritereve, pasi nuk janë të mirë argumetuara dhe sipas topologjisë së 

procedurës. 

Nga AK Bashkia Librazhd me shkresën nr. 4455/1, datë 2.9.2019 I është kthyer përgjigje 

APP duke argumentuar nevojën e kritereve dhe duke mos marrë asgjë ne konsideratë. 

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 
 

Në pikën 2 të DST, janë kërkuar kategori liçensë: NP–1/A, NP- 2/B; NP–3/B ; NP -

12/A; NP- 11/A; NS – 1/A; NS – 2/A ; NS – 4/B; NS – 8/A; NS–14 A dhe NS-18/ B 

Të gjitha liçencat duhet të jenë të vlefshme për gjithë kohëzgjatjen e ndërtimit të objektit 

dhe sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI. 

Njësia e prokurimit nuk ka përcaktuar se në rastin e bashkimi i OE çdo anëtar i grupit 

duhet të dorëzojë liçencat profesionale sipas zërave të preventivit që merr përsipër të 

realizojësipas marrëveshjes së bashkëpunimit. 

Disa nga kategoritë e licensave nuk janë të mirëargumetuara, pasi volumi i punimeve që 

ato përfaqësojnë nuk përputhet me volumin e punimeve sipas zërave respektiv, 

konkretisht kategoritë: NP- 2/B; NP–3/B ; NS – 4/B; dhe NS-18/B. 

 

Nënpika 2.8. OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 1 (një) mjek të 

përgjithshëm të punësuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Për masat e veçanta te 

sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit në punë” i ndryshuar me VKM Nr. 742, 

dt.06.11.2003“Përmasat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shëndetit në punë”, të 

vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të 

figurojnë në listëpagesat. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.O., 

S.K. dhe M.H.B.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraportin e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 
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Ne lidhje me mirëargumentim e kategorive te licensave te kërkuara, Njësia e Prokurimit 

dhe Specialisti i fushës pjese përbërëse e saj, ne zbatim teVendimi i Këshillit të 

Ministrave nr. 42, datë 16.01.2008 “ Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi ” , i ndryshuar, në lidhjen 2 

“Kategorizimi sipas punimeve të zbatimit të ndërtimit”dhe ne përputhjeme zërat e 

punimeve të specifikuara ne preventive dhe specifikimet teknike, si edhe vlerave 

përkatëse respektivisht, kane përcaktuar kategoritë e punimeve qe lidhen ngushtësisht 

me zërat konkretete preventivit etj. …. 

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit 

të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin 

Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në 

procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht Licencë 

profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, ku të përfshihet kategoria e 

punimeve NS-18B (“Punime topogjeodezike”) . 
Për sa i takon nivelit të klasifikimit të punimeve sipas vlerave në lekë të punimeve të 

kryera për çdo kategori punimi kjo lidhet ngushtë me vlerën e llogaritur të objektit të 

kontratës. Fakti që vlera e kontratës (fondi limit) e përllogaritur nga autoriteti 

kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit është 32,787,737 leke pa TVSh, 

dhe zërat e punimeve si: punime B/A, muratorë çatie (tarrace), shtresash, gërmim e 

mbushje , KUZ, sistemim territori etj, te cilat përfshihen ne kategorinë NS.18-B, punime 

te cilat sipas preventivit tejkalojnë vlerën 21 milion leke,tregon qartë se niveli i 

klasifikimit “B”, për vlerë punimesh 21-50 milion lekë, është brenda vlerës se lejuar për 

përmbushjen e objektit të kontratës objekt prokurimi.  

Ne lidhjepërcaktimin ne Projektraport per kërkesën ne DST , per nje mjek te punësuar, 

Njësia e Prokurimit gjykon dhe argumenton se ka qene i drejte përcaktimi i mësipërm 

bazuar ne VKM me nr. 692, dt.13.12.2001 “Per masat e veçanta te sigurimit dhe 

mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM me nr. 742, dt.06.11.2003 “ Per 

masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, sipas se cilës per 

kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i punësuar edhe mjeku, 

kriter i cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratësper te krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe 

eficencë te kontratës. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti nuk është paraqitur asnjë e re nga ato të paraqitura 

në fazën e akt konstatimeve, për të cilat grupi i KLSH ka marrë në konsideratë ato që 

kishin mbështetje ligjore. Në lidhje me mangësitë e mësipërme në kritere, nuk është bërë 

argumenti se për zërat që ato përfaqësojnë të jenë në nivelin e kategori “B”. 

Ndërsa për mjekun shpjegimet janë dhënë mësipërm. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 9.9.2019 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

3 OE. 

Me PV nr. 3, datë 12.9.2019 është bërë vlerësimi I procedurës, duke konkluduar se: 

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 3 OE, konkretisht: 
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Nr. OE pjesëmarrjes 
Oferta 

ekonomik 

Skualifikuar/ 

Kualifikuar 

1 “E.” 0 Skualifikuar  

2 “B. & M.” 30,147,755 Skualifikuar  

3. “E.I.” 32,626,559 Kualifikuar  

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kriteret. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëBashkimin e OE “E” shpk & 

“I” shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 32,626,559 leke pa 

TVSh,është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.09.2019. 

Ankesa: JO  

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 20.9.2019, raport I cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari I AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “E” + “I” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

14974, datë 25.9.2019 për “Rehabilitim, përforcim banesash ekzistuese, rikonstruksion 

qendra e fshatit Togez” me vlerën 32,626,559 lekë pa TVSh. me afat punimesh 3 muaj 

nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si data e fillimit të 

punimeve. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

bashkimi i OE“E” + “I” SHPK, plotësojnë të gjitha kriteret e DST. 

 

2- Procedura me objekt “Ndertim Ujësjellësi Hotolisht Fshat,NJ A.Hotolisht,Ujësjellësi 

fshati Merqize dhe Lagje Spathar, NJ.A.Qender”. 

 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Ndertim Ujësjellësi Hotolisht Fshat,NJ A.Hotolisht,Ujësjellësi fshati 

Merqize dhe Lagje Spathar, NJ.A.Qender”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 154, datë 

5.3.2019 
3. Njësia e Prokurimit 

S.K. 

M.H.B. 

D.T. 

4. Komisioni VO 

O.A. 

Q.D. 

S.O. 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”,  

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 53,097,994lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “K. + N.” 

ShPK me vlerën e ofertës 52,275,663 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh822 mijë lekë ose 1.5%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

8.4.2019 

REF -12805-03-07-2019 

9. Burimi Financimit  

Të ardhurat e bashkisë, sipas VKB nr. 

15, datë 15.2.2019 (buxhet I 

ndryshuar), ku për vitin 2019 do 

financohet vlera 16,069,369 lekë, për 

vitin 2020 vlera 15,000,000 lekë dhe 

për vitin 2021 vlera 22,028,625 lekë.  

10. Operatorë Ekonomike 3: 

a-Skualifikuar 2 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 2752, datë 13.5.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

52,275,663 lekë, me afat 3 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 
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Me shkresën nr. 140, datë 28.2.2019 të B.P. (person i autorizuar) është urdhëruar 

komisioni I përberë nga M.B., E.GJ. dhe E.A. 

 

- Zhvillimi procedurës: 

Me urdhrin e prokurimit nr. 154, datë 5.3.2019 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 53,097,994 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 154/1, datë 

5.3.2019, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 9.9.2013. 

Nga NjP është mbajtur PV datë 7.3.2019 për hartimin e dokumenteve të tenderit referuar 

urdhrit të prokurimit nr. 154, datë 5.3.2019 ku janë përcaktuar procedura e prokurimit, 

data e zhvillimit të tenderit (datë 8.4.2019), kriteret e përgjithshme të kualifikimit, 

kapacitetet ekonomike financiare, kapacitetet teknike, gjithashtu janë hartuar dhe 

Dokumentet Standarte të tenderit të firmosura nga njësia e prokurimit. 

 

ANKESA 

Nëpërmjet postës elektronike datë 21.3.2019, nga APP është kërkuar rishikimi i disa prej 

kritereve, pasi nuk janë të mirëargumetuara dhe sipas topologjisë së procedurës. 

Nga AK Bashkia Librazhd me shkresën nr. 1794/1, datë 22.3.2019, i është kthyer 

përgjigje APP duke argumentuar nevojën e kritereve dhe duke mos marrë asgjë ne 

konsideratë, por nga auditim I kryer rezulton se kriteret kanë problem, si më poshtë. 

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 

Nënpika 2.8. OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 1 (një) mjek të 

përgjithshëm të punësuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Për masat e veçanta te 

sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit në punë” i ndryshuar me VKM Nr. 742, 

dt.06.11.2003“Përmasat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shëndetit në punë”, të 

vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të 

figurojnë në listëpagesat. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirë argumetuara dhe në përputhje me 

procedurën e zhvilluar, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., 

M.H.B. dhe D.T.. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne lidhjepërcaktimin ne Projektraport per kërkesën ne DST , per nje mjek te punësuar, 

Njësia e Prokurimit gjykon dhe argumenton se ka qene i drejte përcaktimi i mësipërm 

bazuar ne VKMme nr. 692, dt.13.12.2001 “Per masat e veçanta te sigurimit dhe 

mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM me nr. 742, dt.06.11.2003 “ Per 

masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, sipas se cilës per 

kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i punësuar edhe mjeku, 

kriter i cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese, natyrën dhe vlerën e 

kontratësper te krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe 

eficencë te kontratës. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti nuk është paraqitur asgjë e re nga ato të paraqitura 

në fazën e akt konstatimeve, për të cilat grupi i KLSH ka marrë në konsideratë ato që 

kishin mbështetje ligjore. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 8.4.2019 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

3 OE. Me PV nr. 3, datë 10.4.2019 është bërë vlerësimi I procedurës, duke konkluduar 

se: 

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 3 OE, konkretisht: 

 

Nr. OE pjesëmarrjes 
Oferta 

ekonomik 

Skualifikuar/ 

Kualifikuar 

1 B.& A. 45,885,288 Skualifikuar  

2 K. shpk & N. 52,275,663 Kualifikuar  

3. S. 45,555,555 Skualifikuar  

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë bashkimi OE “K. shpk &N. 

shpk”, se oferta e paraqitur me një vlerë 52,275,663 leke pa TVSh,është identifikuar si 

oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 10.04.2019. 

Ankesa: JO 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 18.4.2019, raport I cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari I AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “K. + N.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

2752, datë 13.5.2019 për “Ndertim Ujësjellësi Hotolisht Fshat,NJ A.Hotolisht,Ujësjellësi 

fshati Merqize dhe Lagje Spathar, NJ.A.Qender” me vlerën 32,626,559 lekë pa TVSh. 

me afat punimesh 3 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet 

si data e fillimit të punimeve. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

bashkimi i OE “K. + N.” SHPK, plotësojnë të gjitha kriteret e DST. 
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3- Procedura me objekt: “Shtese anësore 3 kate dhe ndërtim palestreper shkollën 9-

vjecare “ Vilson Blloshmi”, Librazhd”. 
 

 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Shtese anësore 3 kate dhe ndërtim palestreper shkollën 9-vjecare “ 

Vilson Blloshmi”, Librazhd”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 275, datë 

26.4.2019 
3. Njësia e Prokurimit 

S.K. 

M.H.B. 

B.M. 

4. Komisioni VO nr. 275/1, dt. 

26.4.2019 

H.H. 

Q.D. 

B.B. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”,  

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 69,067,893lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “E. + I.” 

ShPK. me vlerën e ofertës 67,177,826 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 1,890 mijë lekë ose 2.7%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

30.5.2019 

REF -19794-04-26-2019 

9. Burimi Financimit  

FZHR dhe të ardhurat e bashkisë.  
10. Operatorë Ekonomike 3: 

a-Skualifikuar 2 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 3665, datë 4.7.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

67,177,826 lekë, me afat 4 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me shkresën nr. 3655/2, datë 19.4.2019 MASR ka përcjellë Bashkisë Librazhd shkresën 

për miratimin e fondeve për arsimin në këtë njësi vendore. 

Me shkresën nr. 5795, datë 11.4.2019, FZHR ka deleguar fondit për objektin objekt 

“Shtese anësore 3 kate dhe ndërtim palestreper shkollën 9-vjecare “Vilson Blloshmi”, 

Librazhd” me vlerë projekti 82,881,472 lekë, ku për vitin 2019 do financohet vlera 

26,107,664 lekë, kjo sipas Vendimit të Komitetit të Zhvillimit të Rajoneve nr. 4, datë 

17.4.2019 “Për disa shtesë dhe ndryshime të VKZHR nr. 2, datë 27.3.2019 “Për 

shpërndarjen e financimit për projektet të reja…”. 

Fondi i akorduar në FZHR është 82,881,472 lekë, ndërsa financimi nga bashkia është në 

vlerën 8,288,147 lekë. 

Me vendim të KB nr. 51, datë 23.4.2019 dhe konfirmim të Prefektit Elbasan nr. 638/1, 

datë 3.5.2019, financimi nga bashkia do realizohet në dy fazë, ku për vitin 2019 do jetë 

në shumën 7,288,147 lekë dhe për vitin 2020 në shumën 1,000,000 lekë. 

Me shkresën nr. 265, datë 18.4.2019 tëB.P.(person i autorizuar) është urdhëruar 

komisioni i përberë nga M.B., E.GJ. dhe E.A. 

 

Me urdhrin e prokurimit nr. 275, datë 26.4.2019 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 69,067,893 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 275/1, datë 

26.4.2019, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 30.5.2019. 

Nga NjP është mbajtur PV datë 26.4.2019 për hartimin e dokumenteve të tenderit 

referuar urdhrit të prokurimit nr. 275, datë 26.4.2019 ku janë përcaktuar procedura e 

prokurimit, data e zhvillimit të tenderit (datë 30.5.2019), kriteret e përgjithshme të 

kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kapacitetet teknike, gjithashtu janë 

hartuar dhe Dokumentet Standarte të tenderit të firmosura nga njësia e prokurimit. 
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ANKESA 

Me formularë ankesë datë 5.4.2019 (prot. Bashkia Librazhd nr. 2602, dt. 6.5.2019), 

shoqëria “SH.” shpk, ka paraqitur ankesë në lidhje me disa kritere, konkretisht: 

e- Kërkesa për ing. Gjeolog . 

f- Kriteri për numrin e punonjës 110 veta. 

Me urdhër nr. 282, datë 6.5.2019 nga AK është bërë pezullimi i procedurës, deri në 

shqyrtimin e ankesës, duke ngarkuar KSHA; H.H., B.B. dhe Q.D. (njëkohësisht anëtarë 

të KVO). 

Sipas relacionit datë 6.5.2019 të KSHA është vendosur mos shqyrtimi i ankesës, pasi 

nuk është sipas dispozitave të LPP, konkretisht: 

Ankesa nuk është nënshkruar dhe vulosur nga ankimuesi. 

Me shkresën nr. 2602/1, datë 6.5.2019 nga AK Bashkia Librazhd i është kthyer përgjigje 

shoqërisë “SH.” shpk. 

Nëpërmjet postës elektronike datë 15.5.2019, nga APP është kërkuar rishikimi i disa prej 

kritereve, pasi nuk janë të mirëargumetuara dhe sipas topologjisë së procedurës. 

Nga AK Bashkia Librazhd me shkresën nr. 2855/1, datë 17.5.2019, i është kthyer 

përgjigje APP duke argumentuar nevojën e kritereve dhe duke mos marrë asgjë ne 

konsideratë, por nga auditim i kryer rezulton se kriteret kanë problem, si më poshtë. 

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 
 

Në pikën 3.2 të DST, janë kërkuar kategori liçensë: NP–1/A, NP- 2/C; NP–C/A ; NP -

12/A; NS- 1/A; NS – 2/A; NS – 4/B ; NS – 8/A;NS-12/ A ; NS/14/A ; NS-18/B ; NS-19A 

Të gjitha liçencat duhet të jenë të vlefshme për gjithë kohëzgjatjen e ndërtimit të objektit 

dhe sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI. 

Njësia e prokurimit nuk ka përcaktuar se në rastin e bashkimi i OE çdo anëtar i grupit 

duhet të dorëzojë liçencat profesionale sipas zërave të preventivit që merr përsipër të 

realizojësipas marrëveshjes së bashkëpunimit. 

Disa nga kategoritë e licensave nuk janë të mirëargumetuara, pasi volumi i punimeve që 

ato përfaqësojnë nuk përputhet me volumin e punimeve sipas zërave respektiv, 

konkretisht kategoritë:, NP- 2/C; NP–2/C ; NS – 4/B ; NS-18/B. 

Në lidhje me liçencës NP-12/A është e jo mirëargumetuara, pasi faza e vlerësimit në 

mjedis bëhet gjatë fazës së hartimit të projektit dhe jo në zbatim të tij. 

 

Nënpika 2.8. OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 1 (një) mjek të 

përgjithshëm të punësuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Për masat e veçanta te 

sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit në punë” i ndryshuar me VKM Nr. 742, 

dt.06.11.2003“Përmasat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shëndetit në punë”, të 

vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të 

figurojnë në listëpagesat. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 
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“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Konkluzioni: Nga sa trajtuam procedura paraqitet me problem në aplikimin e kritereve 

jo të mirë argumentuara dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., 

M.H.B. dhe B.M.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” ngaB.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne lidhje me kërkesën per kategoritë e punimeve , argumentojmë si me poshtë vijon : 

Njësia e Prokurimit argumenton dhe sqaron se kërkesa per nivelin e klasifikimit te 

liçensës qe OE duhet te disponojejane te vendosura ne mënyrë te drejtpërdrejtë ne varësi 

te zërave te preventivit, specifikimeve teknike te objektit, shkalla e rëndësisë se objektit 

dhe veçantive përkatëse, tipologjisë se punimeve, detajimeve te projektit, natyrës se 

objektit te prokurimit, vlera e objektit te prokurimit etj.  

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit 

të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin 

Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në 

procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht Licencë 

profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, ku të përfshihet kategoria e 

punimeve NS-18B (“Punime topogjeodezike”) . 
Për sa i takon nivelit të klasifikimit të punimeve sipas vlerave në lekë të punimeve të 

kryera për çdo kategori punimi kjo lidhet ngushtë me vlerën e llogaritur të objektit të 

kontratës. Fakti që vlera e kontratës (fondi limit) e përllogaritur nga autoriteti 

kontraktor për procedurën e mësipërme të prokurimit është 69,067,893 leke pa TVSh, 

dhe zërat e punimeve si: punime B/A, muratorë çatie (tarrace), shtresash, gërmim e 

mbushje , KUZ, sistemim territori etj, te cilat përfshihen ne kategorinë NS.18-B, punime 

te cilat sipas preventivit tejkalojnë vlerën 21 milion leke, tregon qartë se niveli i 

klasifikimit “B”, për vlerë punimesh 21-50 milion lekë, është brenda vlerës se lejuar për 

përmbushjen e objektit të kontratës objekt prokurimi. Niveli i klasifikimit “A”, për vlerë 

punimesh 0-20 milion lekë, është shume here me e vogël sevlera efondin limit .  

- Njësia e Prokurimit argumenton dhe sqaron se kërkesa per, Inxhinier – Auditues 

energjie dhe ekspert zjarrfikës , kërkesë sipas kriterit kualifikues pike 7 e DST, citojmë:  

Njësia e prokurimit argumentonse kërkesa perinxhinier auditues energjie është e 

mbështetur ne nenin 16 pika 4 dhe 5 të ligjit nr.125/2015 “Për efincencën e energjisë”, 

ne te cilin parashikohet separashikohet se: 

“ 4. Auditimi energjitik është i detyrueshëm për:  

a) çdo person juridik, publik ose privat, që kategorizohet si konsumator i madh energjie; 

 b) të gjithë personat fizikë dhe/ose juridikë, që aplikojnë për një program të financuar 

nga Fondi për Efiçencën e energjisë për nxitjen dhe përmirësimin e efiçencës së 

energjisë. 
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5. Auditimet energjitike të detyrueshme kryhen:  

 a) çdo 3 vjet për subjektet e përcaktuara në shkronjën “a”, të pikës 4, të këtij neni;  

b) çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial dhe objektet e tjera që 

vlerësohen, vihen në punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo i nënshtrohen një 

rinovimi të konsiderueshëm.” 
Ne rastin konkret objekti i prokurimit është rikonstruksiondhe shtese anësore e shkollës 

+ ndërtim palestre , d.m.th. kemi te bëjmë me nje rinovim te konsiderueshëmte këtij 

objekti dhe sipas Ligjit nr.125/2015 “Për efincencën e energjisë”, pika 5, auditimet e 

energjisë jane te detyrueshme , b) ) çdo herë, përpara se një ndërtesë, objekt industrial 

dhe objektet e tjera që vlerësohen, vihen në punë dhe/ose ndërtohen nga e para apo i 

nënshtrohen një rinovimi të konsiderueshëm.  

Sa me sipër kërkesa e Njësisë se prokurimit per inxhinier auditues energjie , është e 

mbështetur ne ligj dhe ne rregullat e prokurimit publik .  

 

- Ne lidhje me kriterin e veçantë te kualifikimit pika 2.3.12 te DST ( Per nyje insertesh 

dhe betoni) , grupi i Audituesve kane cituarne akt konstatim përkatës dhe ne projekt 

raportinse: " Ku është nje kriter kualifikues per OE te cilat plotësojnë kriteret e 

përgjithshme dhe te veçanta per kualifikim dhe mund te sigurojnë beton ne nje distance 

me te largët se 35 km, por qe garantojnë vendosjen e tyre ne vepër brenda parametrave 

optimale dhe te pranuar. Gjithashtu është detyre e investitorit dhe mbikëqyrësit te 

punimeve verifikimi i këtij momenti gjate zbatimit praktik te kontratës ". 

Njësia e Prokurimit argumenton dhe sqaron se kërkesa per distancën e përcaktuar ne 

DST, kriterin e veçantë kualifikues , citojmë: “ Per Nyje insertesh dhe betoni ( qofshin 

ne pronësi , me qira apo kontrate furnizimi paraprake noteriale ) duhet te paraqitet akti i 

pronësisë, leja mjedisore e lëshuar nga QKL , fotot dhe plan vendosje e fabrikës . 

Fabrika e betonit nuk duhet te ndodhet ne distance me te madhe se 35 km nga objekti 

qe te mundësohet përmbushja e standardeve tepërcaktuara ne VKM Nr 628 date 

15.07.2015 “Per miratimin e Rregullave Teknike te Projektimit dhe Ndërtimit te 

Rrugëve”, mbështetet ne cilësitë teknike dhe kapacitetet teknike te prodhimit dhe 

transportimit te inerteve dhe betonit. Distanca e kërkuar jo me e madhe se 35 km nga 

objekti , është kërkuar per te ruajtur cilësinë materialet inerte dhe betoni, ne mënyrë qe 

punimet dhe materialet per realizimin e objektit te jene cilësore dhe te ruajnë vetinë e 

tyre. Gjithashtu nga grupi i punës per përllogaritjen e fondit limit, hartimin e preventivit, 

specifikimeve teknike etj, si edhe hartimin e kritereve teknike te veçanta etj., si edhe 

specialistet e fushës përkatësisht pjese e njësisë se prokurimit,është përcaktuarsipas 

analizës profesionale te tyre teknike, inxhinierike , projektit, zërave dhe kategorive te 

punimeve, afatit te parashikuar per realizmin e punimeve , tipologjisë se tyre, 

specifikimeve teknike te kryerjes se veprës, vlerës se plote te projektit, rëndësisë se 

veçantë te projektit etj., mjetet dhe pajisjet teknike midis te cilave është edhe nje kriteri i 

veçantë i mësipërm. Ne zërat e preventivit jane parashikuar sasi te mëdha insertesh dhe 

betonimi, per tu realizuar objekti i prokurimit.  

Njësia e Prokurimit argumenton ne lidhje me këtë konstatim se , kjo kërkesë ne DST 

është e bazuar duke patur ne konsiderate rëndësinë e objektit te prokurimit, vlerën e 

fondit limit, pozicioni gjeografik ku do te kryhen punimet, tipologjinë e punimeve etj. 

Njësia e prokurimit gjykon dhe argumenton se ky kriter nuk përbën aspak kufizimte 

konkurrencës midis operatoreve ekonomike ,pasi ofertuesit kane patjetër instrumente 

ligjore te cilat mund ti përdorin per te marre pjese ne nje procedure prokurimi publik, 

sikurse është rasti iBashkimit te OE etj. Qëllimi i vetëm ne përcaktimin e këtij kriteri 

është vetëm realizimi me sukses, me eficencë i objektit te kontratës , sigurimi i 

transparencës , marrjes se nje vendimi ne forme te drejte dhe mirëpërdorimin i fondeve 
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publike ne shërbim te realizimit te plote te objekteve te investimeve dhe ne cilësi 

maksimale.  

Ne lidhje me këtë gjetje te akt konstatimit , argumentojmë dhe sqarojmë se kriteret për 

kualifikimvendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe 

kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të 

paraqiturduhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e 

asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin 

e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

Qëllimi i vendosjes së kritereve për kualifikimii shërbejnë autoritetit kontraktor për të 

krijuar një panorama të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit 

ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për disa nga mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë pasqyrim 

në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 30.5.2019 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

3 OE. 

Me PV nr. 3, datë 31.5.2019 është bërë vlerësimi i procedurës, duke konkluduar se: 

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 3 OE, konkretisht: 

 

Nr. OE pjesëmarrjes 
Oferta 

ekonomik 

Skualifikuar/ 

Kualifikuar  

1 E.  Skualifikuar  

2 B. 51,714,920 Skualifikuar  

3. E.+I. 67,177,826 Kualifikuar  

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i OE “E.&I.” 

shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 67,177,826 leke pa TVSh, 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 31.05.2019. 

Ankesa: JO 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 10.6.2019, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari i AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “E. + I.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

3665, datë 4.7.2019 për “Shtese anësore 3 kate dhe ndërtim palestre per shkollën 9-

vjecare “Vilson Blloshmi” Librazhd” me vlerën 67,177,826 lekë pa TVSh. me afat 

punimesh 4 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si data e 

fillimit të punimeve. 
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- Vlerësimi i procedurës: 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

.....Ne lidhje me konstatimin:OE “E.” ShPK ku deklaron se disponon makineri (shtojca 

10), por nga verifikimi i pasqyrave financiare(bilanci i vitit 2018) rezultonse disa nga 

mjetet nuk jane ne aktivet e shoqërisë”, sqarojmë se përmbushja e kriterit ne lidhje me 

disponueshmërinë e mjeteve behet nga te dy OE pjesëmarrjes ne baze te kontratës te 

noterizuar te bashkimit te operatoreve ekonomike si edhe bazuar ne dispozitat ligjore 

dhe normative ne fuqi. Këto mjete jane paraqitur ne SPE te gjitha me dokumentacion te 

rregullit shoqërues, me certifikate pronësie, kontroll teknik, taksa vjetore, polica te 

sigurimit apo dokumente te ndryshme qe sipas akteve ligjore ne fuqi vërtetojnë pronësinë 

e tyre. Përsa me lart te gjitha këto mjete KVO , përderisa jane te shoqëruara nga 

dokumentet përkatësedhe ne baze te deklaratave te OE përkatësisht, i ka cilësuar te 

rregullta dhe përmbushin kriteret e kualifikimit.  

Bashkimi i operatoreve “E. shpk +I. Shpk”, ka plotësuar te gjithë kriteret e veçanta dhe 

te përgjithshme te kualifikimit , midis te cilave edhe kriteret e cituara nga Grupi i 

Audituesve bazuar ne nenin 46 dhe 53 te Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin 

Publik”, i ndryshuar, neVKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e rregullave te 

prokurimit publik , i ndryshuar dhe ne kriteret e përcaktuara ne DST.  

Bashkangjitur këtij materiali jane te gjitha dokumentet qe vërtetojnë përmbushjen e 

kritereve te kualifikimit nga BOE dhe arsyet e skualifikimit te OE BE.S shpk. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Nga shqyrtimi i kundërshtive të subjektit merret në konsideratë. 

 

 

4- Procedura me objekt: “Rikonstruksion i Kanalit Vaditës Gurakuq-Kuturman, ( Loti i 

I-re, ndërtimi i Sifonit te Madh)” 

 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rikonstruksion i Kanalit Vaditës Gurakuq-Kuturman, ( Loti i I-re, 

ndërtimi i Sifonit te Madh)’”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 247, datë 

12.4.2019 
3. Njësia e Prokurimit nr. 247, dt. 

12.4.2019 

S.K. 

M.H.B. 

M.G. 

4. Komisioni VO nr. 247/1, dt. 

12.4.2019 

H.H. 

Q.D. 

B.M. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”,  

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 27,045,000lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “B.” ShPK. 

me vlerën e ofertës 25,958,804 lekë pa 

TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 1,087 mijë lekë ose 4%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

15.5.2019 

REF -17925-04-12-2019 

9. Burimi Financimit  

Ministria e bujqësisë.  
10. Operatorë Ekonomike 6: 

a-Skualifikuar 5 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 3713, datë 8.7.2019 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

25,958,804 lekë, me afat 1 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me Vendim të KM nr. 170, datë 27.3.2019 është miratuar fondi 1,000,000,000 lekë me 

program, “Menaxhimin i infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit”, të menaxhuar nga 
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Ministria e Bujqësisë, ku Bashkia Librazhd ka përfituar këtë investim për vlerën 

32,454,000 lekë, nga e cila për vitin 2019 do financohet vlera 15,000,000 lekë dhe për 

vitin 2022 vlera 17,454,000 lekë. 

 

Me shkresën nr. 246, datë 12.4.2019 tëB.P.(person i autorizuar) është urdhëruar 

komisioni i përberë nga B.M. dhe E.GJ., për hartimin e fondit limit dhe të preventivit 

përkatës. 

Me urdhrin e prokurimit nr. 247, datë 12.4.2019 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 27,045,000 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 275/1, datë 

12.4.2019, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 30.5.2019. 

 

- Ankesa në kritere 

Nëpërmjet postës elektronike datë 17.4.2019, nga APP është kërkuar rishikimi i disa prej 

kritereve, pasi nuk janë të mirëargumetuara dhe sipas topologjisë së procedurës. 

Nga AK Bashkia Librazhd me shkresën nr. 2575/1, datë 3.5.2019, i është kthyer 

përgjigje APP duke argumentuar nevojën e kritereve dhe duke mos marrë asgjë ne 

konsideratë, por nga auditim i kryer rezulton se kriteret kanë problem, si më poshtë. 

 

- Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 
 

Në pikën 3.2 të DST, janë kërkuar kategori liçensë: NP–1/A, NP- 7/B; NP–12/A ; NS-

18/ A 

Të gjitha liçencat duhet të jenë të vlefshme për gjithë kohëzgjatjen e ndërtimit të objektit 

dhe sipas modelit të lëshuar nga MPPT/MTI. 

Disa nga kategoritë e licensave nuk janë të mirëargumetuara, pasi volumi i punimeve që 

ato përfaqësojnë nuk përputhet me volumin e punimeve sipas zërave respektiv, 

konkretisht kategoritë: NP- 7/B. 

Në lidhje me liçensë NP-12/A është e jo mirëargumetuara, pasi faza e vlerësimit në 

mjedis bëhet gjatë fazës së hartimit të projektit dhe jo në zbatim të tij. 

 

Nënpika 2.3.9. OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 1 (një) mjek të 

përgjithshëm të punësuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Për masat e veçanta te 

sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit në punë” i ndryshuar me VKM Nr. 742, 

dt.06.11.2003“Përmasat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shëndetit në punë”, të 

vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të 

figurojnë në listëpagesat. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 
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të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se prokurimit 

jane pranuar pjesërishtne lidhje me mirëargumentim e kritereve te veçanta te 

kualifikimit . Sipas qëndrimit te Grupit te Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te 

mirëargumetuara nuk gjejnë mbështetje me interpretim ligjor dhe me dokumentacion 

kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesa e përcaktuar ne DST , sipas te cilësOperatori ekonomik te këtë pjese te 

stafit te punësuar 1 mjek te përgjithshëm. 

 Disa nga kategoritë e licensave nuk jane te mire argumentuara pasi volumi i 

punimeve qe ato përfaqësojnë nuk përputhet me volumin e punimeve sipas zërave te 

preventivit respektiv , konkretisht per kategoritë NP7B . .Ne lidhje me liçensën NP12 A, 

është jo e mirëargumetuara, pasi faza e vlerësimit ne mjedis behet gjate fazës se hartimit 

te projektit dhe jo ne zbatim te tij. 

 Kërkesa per kriterin e veçantë te kualifikimit per inxhinierin mekanik, kërkesa 

per drejtuesin teknik te pranishëm gjate gjithë kohës ne punimet ne objekt ,dhe kërkesa 

per mjetin “ Traktor BIGE”, nuk gjen mbështetje me interpretim ligjor. 

- Ne lidhje me mirëargumentim e kategorive te licensave te kërkuara, Njësia e 

Prokurimit dhe Specialisti i fushës pjese përbërëse e saj, ne zbatim teVKM nr. 42, datë 

16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së 

licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që 

ushtrojnë veprimtari ndërtimi” , i ndryshuar, në lidhjen 2 “Kategorizimi sipas punimeve 

të zbatimit të ndërtimit”dhe ne përputhjeme zërat e punimeve të specifikuara ne 

preventive dhe specifikimet teknike, si edhe vlerave përkatëse respektivisht, kane 

përcaktuar kategoritë e punimeve qe lidhen ngushtësisht me zërat konkret te preventivit 

etj. Ne gjykimin tone profesional këto kategori jane përcaktuar sakte, nuk jane 

diskriminuese , dhe shërbejnë drejtpërdrejtë ne realizimin me sukses te kontratës. 

Per kategorinë e Punimeve N.P-12A, e cila nënkupton: Punime të inxhinierisë mjedisore, 

Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime të veprave dhe punimeve të 

veçanta ose të shpërndara në territor, dhe vlerësimit të kompaktësimit të zhvillimit të 

qëndrueshëm të ekosistemit, përfshirë të gjitha veprat dhe punimet e nevojshme për 

aktivitet botanik dhe zoologjik. Përfshin në mënyrë të thjeshtuar procesin e riaftësimit 

natyror, botanik, faunistik, konservimin dhe riaftësimin e terrenit të përdorur për 

karriera e gurore, dhe të baseneve hidrografike, eliminimin e prishjes së ekuilibrave 

hidrogjeologjik nëpërmjet kthimit në toka buke të veprave për stabilizimin e shpateve 

dhe ripyllëzimeve të punimeve të sistemimit bujqësor dhe të veprave për rivegjetizimin e 

skarpateve rrugore, hekurudhor të karrierave dhe mbetjeve inerte. Kjo kategori 

punimesh është e lidhur ngushtësisht me zërat e punimeve per këtë objekt prokurimi, dhe 

specifikimet teknike gjithashtu si psh,. Gërmime dheu,transport material ndërtimi, prerje 

bimësh, sistemim pemësh, struktura monolite betoni, furnizimi me ujëetj., te cilat përfshijnë 

punime nga me te ndryshmet.  

Per kategorinë e punimeve NP-7B, e cila nënkupton: Ujësjellës, gazsjellës, vajsjellësa, 

vepra kullimi e vaditje85.Konsiderohen ndërtime, mirëmbajtje ose ristrukturime me 
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ndërhyrje në rrjet që janë të nevojshme për realizimin “e shërbimit hidrik kompleks” ose 

për transportimin në vendet e përdorimit të gazrave, vajrave dhe veprave lidhëse, 

plotësuese ose ndihmëse edhe në pika të veçanta si edhe në të gjitha impiantet mekanik 

të nevojshme për të pasur një shërbim të mirë të nevojshëm gjatë përdorimit, 

funksionimit, informimit, sigurisë dhe asistencës për një funksionim normal. Përfshin në 

mënyrë të thjeshtuar veprat e kaptazh të ujit, impiantet e trajtimit të ujit të pijshëm, 

ujësjellësit, kullat e ujit, stacionet e pompimit, depozitat në tokë ose të ngritura, rrjetin 

shpërndarës deri tek përdoruesi, furnizimi dhe vendosja në vepër e tubacioneve, 

shkarkimet e ujërave të zeza, si dhe trajtimin e ujërave të përdorura. Kjo kategori 

punimesh është e lidhur ngushtësisht me zërat e punimeve per këtë objekt prokurimi , dhe 

specifikimet teknike gjithashtu si ps,. Gërmime dheu, vendosje tubacionesh per ujësjellës 

te jashtëm, FV saraçineska celiku me fllanxha, PN 25bar, ….punime montim 

tubacionesh, Hidroizolim tubacioneshetj., te cilat përfshijnë punime nga me te ndryshmet.  

Kriteret për kualifikim vendosen që ti shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e 

gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit 

të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, 

reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. Në këtë kuptim, për Autoritetin 

Kontraktor është e rëndësishme të provohet që operatorët ekonomikë pjesëmarrës në 

procedurën e prokurimit zotërojnë kapacitetin teknik e konkretisht Licencë 

profesionale të shoqërisë për realizimin e punimeve, ku të përfshihet kategoria e 

punimeve NP-7Bdhe NP-12A. 
Kriteri i përcaktuar nga Njësia e Prokurimit, se operatorët ekonomik ofertues duhet të 

paraqesë Liçensën profesionale të shoqërisë duke dëshmuar se zotërojnëklasifikimin NP-

7Bdhe NP-12A përputhet me zërat e punimeve të specifikuara ne preventive dhe 

specifikimet teknike. 
- Ne lidhje me kërkesën e përcaktuar ne DST per nje mjek te punësuar , sqarojmë si me poshtë:  

Njësia e Prokurimit gjykon dhe argumenton se ka qene i drejte përcaktimi i mësipërm 

bazuar ne VKMme nr. 692, dt.13.12.2001 “ Per masat e veçanta te sigurimit dhe 

mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM me nr. 742, dt.06.11.2003 “ Per 

masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, sipas se cilës per 

kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i punësuar edhe mjeku, kriter i 

cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese , natyrën dhe vlerën e kontratësper te 

krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe eficencë te 

kontratës.  

VKM nr. 742 ,datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692, datë 

13.12.2001 të Këshillit të Ministrave “ Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes 

së shëndetit në punë",  

Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet , veprimtaria e të 

cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e 

rrezikshme", nr.419, datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 

9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të 

Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve. 

Përderisa ne kriteret per kualifikimështëkërkuar disponimi i me shume se 15 

punonjësatëherë subjekti , ne zbatim te përcaktimeve te dispozitës se sipërcituar ka qene 

detyruar te kishte te kontraktuar edhe mjekun e ndërmarrjes. 

- Ne lidhje me kërkesën e përcaktuar ne DST permjetin “ TRAKTOR BIGE” ,përcaktuar ne 

piken 2.17te DST , Njësia e Prokurimit gjykon dhe argumenton si me poshtë vijon: 

Ne preventivin e punimeve jane përcaktuar punimet si me poshtë 
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Nr. Nr.Analize Emërtimi punimeve Njësia Sasia Çmimi  Vlefta  

8 4.60 F.V. tuba çeliku φ>200 te pa izoluar per 

ujësjellësi te jashtëm(Ø 300 mm) 

Ton 133.825 153368  20,524,473  

9 4.60 F.V. tuba çeliku φ>200 te pa izoluar per 

ujësjellësi te jashtëm(Ø 300 mm) (per 

shtylla mbajtëse) 

Ton 3.51 153368 538,322  

Nr, analizës per këto punime është 4.60. dhe sipas analizave teknike te detajuar , te 

miratuara nga ministria përkatëse, traktori bige është i nevojshëm per kryerjen e punimeve 

per montimin e tubove te çelikut> 200mm. 

4.60 

F.V. tuba çeliku φ>200 te pa izoluar per 

ujësjellësi te jashtëm ton 

  Sp + p op 

  Shtese mbi paga 16.7% leke 

  Transport t*km 

  Motosaldatrice (pa manovrator) op 

  Gazogjen 1 m3/ore op 

  Traktor tërheqës (pa manovrator) op 

  Traktor bige (pa manov) op 

  Autovinc 5 T  op 

  Tubo çeliku ton 

  Elektroda  kg 

  Karbit kg 

  Oksigjen litër 

  Shuma :   

Ne lidhje me kërkesën e audituesve qe nga njësia e prokurimit duhej te ishte 

mirpërcaktuara ky mjet, se kush është lloj i traktorit bige,ështëmirpërcaktuara kymjeti, 

shkruar qarte emërtimin “Traktor bige”, sikurse është i përcaktuar ne analizat teknike dhe 

qe përdoretgjerësisht ne ndërtim . 

Gjithashtu përpara hartimit te ofertës çdo operator ekonomik mund te kërkonte sqarime 

nëse nuk kishte dijeni per mjetin. 

EdheKVO nëse nuk ka patur specialiste per përcaktimin e mjetit , gjate vlerësimit te 

ofertave, mund te kërkonte sqarime nga njësia e prokurimit.  

Ne përfundim , Anëtarët e Njësisë se Prokurimit per këtë objekt prokurimitargumentojmë 

dhe sqarojmë se kriteret për kualifikim vendosen që t’i shërbejnë autoritetit kontraktor 

për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve ekonomikë, të cilët, nëpërmjet 

dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme 

teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, financiare dhe organizative, makineritë, 

pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe 

personelin e nevojshëm, gjithçka në funksion të realizimit me sukses të kontratës. 

- Ne lidhje me përcaktimin ne DST te kërkesës : “5.Shoqëria pjesëmarrëse duhet të ketë të 

punësuar staf si drejtues teknik në liçencë për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë 

objekt,të vërtetuar me kontratë pune noterialetë vlefshme, diplomë/liçencë, CV, librezat e 

punës, certifikatë te sigurimit teknik ose ekuivalente,si dhe të figurojnë dhe në listëpagesat e 

shoqërisë për të gjithë periudhën e kërkuar me lart,stafi inxhinierik si më poshtë: 

- 1(një) inxhinierMjedisi  

- 1(një) inxhinierMekanik 

Sipas Grupit te Audituesve, Njësia e Prokurimit nuk ka mirëargumetuarakërkesën per 

inxhinierin mekanik. Gjithashtu referuar zërave te punimeve te preventivit nuk është 

argumentuar kërkesa perDrejtuesin Teknik të punimeve me minimum 10 vite experiences 

pune.  

Njësia e Prokurimit argumenton dhe gjykon si me poshtë vijon:  
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Ne DST dhe ne procesverbalin e hartimit te dokumenteve te tenderit , në pikën 3.1.5 të 

kapacitetit teknik, AK ka kërkuar:“Operatorët ekonomik duhet të përcaktojë me anë të 

një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të 

përfshirë në liçensën e shoqërisë dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata 

të tjera dhe do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në 

objekt, shoqëruar me kontrate pune te vlefshme(përkatëse) dhe diplome.” D.m.th. ne ( 

Njësia e Prokurimit)nuk kemi kërkuar qe drejtuesi teknik te këtë te paktën 10 vite 

experiences pune. Mendojmë qe është nje lapsus nga ana e grupit te Audituesve ky 

konstatim. Bashkangjitur është nje foto konkretisht qe vërtetonkëtë fakt.(Pjese nga 

DST per objektin përkatës). 

Vlera e plote e projektit është 32,454,000 leke me TVSh ,rrjedhimisht mbështetur ne Kreun 

I/2.1 te Udhëzimit nr. 2, date13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve te ndërtimit” ku 

parashikohet se, për punime deri në 30,000,000 lekë nuk është e detyrueshme që 

drejtuesi teknik të jetë gjithë kohës i pranishëm në kantier, ndërsa per punime mbi 

30,000,000 leke është e detyrueshme përcaktimi i këtij kriteri sipas se cilit : Operatorët 

ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i 

shoqërisë)Drejtuesin Teknik të punimeve në objekt të përfshirë në liçensën e shoqërisë 

dhe të deklarojë se ai nuk është i angazhuar në kontrata të tjera dhe do të jetë i 

pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në objekt, shoqëruar me kontrate 

pune te vlefshme(përkatëse) dhe diplome. 

Ne lidhje me faktin e kërkimit te stafit teknik Inxhinier Mekanik, gjykojmë dhe 

argumentojmë se kjo kërkesëështë e lidhur me kategoritë e punimeve , Konkretisht :  

Sipas VKM nr. 42, date 16.01.2008 “ Per miratimin e rregullores per kriteret dhe 

procedurat e dhënies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te 

subjekteve qe ushtrojnë veprimtari ndërtimit”, e ndryshuar. 

LIDHJA II, Kategorizimi sipas punimeve të zbatimit në ndërtim,  

- Per këto kategori punimeshte kërkuara ne DST ,  

Per faktin e disponueshmërinë te mjeteve te kërkuaraështë e domosdoshme tekërkohej nje 

InxhinierMekanik, ne rast te problematikave te mjeteve ne terren .  

Përsa me sipërpërderisa jane kërkuarkëto kategori punimesh ne liçensë, sipas kriterit pika 

2e DST, atëherë rrjedhimisht jane kërkuar edhe stafi i domosdoshëm iinxhiniereve te 

mësipërm. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për disa nga mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë pasqyrim 

në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 1.5.2019 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

6 OE. 

Me PV nr. 3, datë 29.5.2019 është bërë vlerësimi i procedurës, duke konkluduar se nga 6 

OE janë skualifikuar 5 OE dhe kualifikuar 1. 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë B. shpk, se oferta e paraqitur, 

me një vlerë të përgjithshme prej 25,958,804 leke pa TVSh, është identifikuar si oferta e 

suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 29.05.2019. 

Ankesa: Po ( Prane Autoritetit Kontraktor).  

(nëse ka) ka marrë përgjigje në datë 06.06.2019 .  

 

- Ankesa vlerësim 

Me formularë ankesë (shtojca 21), nga shoqëria “I.” shpk, me datë 5.6.2019 (prot bashki 

nr. 3141, datë 5.6.2019), është bërë ankesë për skualifikim të padrejtë, duke argumentuar 

dhe mangësitë e konstatuara nga KVO. 

Me urdhër nr. 335, datë 5.6.2019 nga Titullari i AKK.G.është urdhëruar pezullimi i 

procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA (N.A, A.P.dhe N.K.).  

Me datë 6.6.2019, KSHA ka hartuar relacionin ku pas shqyrtimit të ankesës së shoqërisë 

“I.”shpk, konkludon se pretendimet nuk qëndrojnë dhe ankesa nuk merret në 

konsideratë, duke lënë ën fuqi vendimin e KVO. 

Me shkresën nr. 3141/1, datë 6.2019, AK i kthen përgjigje subjektit në lidhje me ankesën 

e bërë, duke shpjeguar se nuk merret në konsideratë. 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 18.6.2019, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari i AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “B.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

3713, datë 8.7.2019 për “Rikonstruksion i Kanalit Vaditës Gurakuq-Kuturman, ( Loti i I-

re, ndërtimi i Sifonit te Madh)” me vlerën 25,958,804 lekë pa TVSh me afat punimesh 1 

(NJË) muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si data e 

fillimit të punimeve. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, rezulton se 

skualifikimi i OE nga KVO është i drejtë në përputhje me dispozitat e LPP, pasi nuk 

plotësojnë disa nga kriteret e DST. 

Ndërsa në lidhje me shpalljen fitues të bashkimit të OE “B.” SHPK, nuk plotësojnë të 

gjitha kriteret e DST, konkretisht; 

1- Sipas dokumentacioni dhe shoqëria“B.”shpk, ka paraqitur mjete jo sipas 

përcaktimeve të DST, pasi mungon dokumentacioni i kërkuar, konkretisht për 2 

mjetit Eskavator me goma me dhe doganore R1364/23.6.2003 dhe 

R.8902/8.2.2013, mangësi për të cilën janë skualifikuar OE me ofertë më të 

leverdishme. 
2- Kontrata për punimet e ngjashme që paraqet shoqëria “B.” shpk është jashtë 

afatit tre vjeçar të përcaktuara në DST, konkretisht shoqëria ka paraqitur kontratë 

me objekt “Rikonstruksion i ujësjellësit Qyteti Librazhd” me afat zbatimi nga 

data 29.4.2015 deri me datë 3.6.2019 dhe vlerë 150,292,202 lekë. Sipas pikës 2.7 

të DST, OE pjesëmarrjes duhet të paraqesin kontrata të ngjashme gjatë tre viteve 

të fundit nga data e zhvillimit të procedurës, d.m.th për procedura me objekt 

“Rikonstruksion i Kanalit Vaditës Gurakuq-Kuturman, ( Loti i I-re, ndërtimi i 

Sifonit te Madh)”, nga data 15.5.2019 (data e zhvillimit) deri me datë 15.6.2016 

(fundi i trevjeçarit ose 12 ditë jashtë afatit). Pra kontrata është jashtë afatit të 

përcaktuar në DST, kriter për të cilën janë skualifikuar OE me ofertë më të 

leverdishme. 
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3- Vërtetimi mbi pagesën e taksave vendore 2018 nga bashkia Librazhd nuk është 

sipas përcaktimeve ligjore, pasi është deri me datë 16.7.2018 dhe jo deri në fund 

të periudhës 31.1.2018, mangësi për të cilën janë skualifikuar OE me ofertë 

më të leverdishme. 
4- Nga shoqëria nuk është plotësuar kriteri sipas pikë 9/g, ku kërkohet impiant 

insertesh me QKL, i cili duhet të shoqërohetme akt pronësi, leje mjedisore të 

lëshuar nga QKL, foto dhe planvendosjen. Nga shoqëria nuk janë paraqitur akt 

pronësi, leje mjedisore të lëshuar nga QK. 
5- Nga shoqëria mjeti i paraqitur për plotësimin e kriterit “Traktor Bige” nga 

deklarata doganore e paraqitur nuk është traktor bige por është buldozer. 

Në këto kushte ky bashkimi i OE nuk është në kushtet e plotësimit të të gjithë kritereve 

të DST. 

 

Konkluzioni: Nga sa trajtuam procedura paraqitet me problem si në aplikimin e 

kritereve jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me tipologjinë e procedurës, veprime të 

cilat direkt ose indirekt kanë çuar në mos pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe 

skualifikim e OE me ofertë më të leverdishme. 

Gjithashtu, procedura paraqitet me probleme dhe në vlerësimin e OE fitues, pasi nuk 

plotëson të gjitha kriteret e DST. Nga KVO duhej anuluar procedura dhe zhvilluar 

procedurë tjetër me kritere më të favorshme për një përdorim me efektiv të fondit të 

prokuruar me vlerë 27,045 mijë lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me ligjin neni 2, “Parimet e 

përzgjedhjeje”, neni 28, “Anulimi i një procedure”, neni 76, “S`kualifikimi i ofertuesve”, 

neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, neni 97, “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës”, 

pika 1, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 26, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 5, Neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 69, 

“Njoftimi i fituesit” dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., M.H.B. 

dhe M.G.dhe anëtarët e KVO: B.M., H.H. dhe Q.D.. 

 

Nga subjekti audituar Bashkia Librazhd nuk është paraqitur kundërshti në fazën e 

Projektraportit mbi vlerësimin e kësaj procedure. 

 

 

5- Procedura me “Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te 

pafavorizuara”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te 

pafavorizuara”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 734, datë 

14.9.2020 
3. Njësia e Prokurimit nr. 734, dt. 

14.9.2020 

S.K. 

B.M. 

A.K. 

4. Komisioni VO nr. 735, dt. 

14.9.2020 

D.T. 

S.A. 

A.Q. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”,  

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 36,766,028lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “C. + I” 

ShPK me vlerën e ofertës 36,584,127 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 182 mijë lekë ose 0.49%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

15.10.2020 

REF -71708-19-14-2020 

9. Burimi Financimit  

MFE dhe bashkia.  
10. Operatorë Ekonomike 3: 

a-Skualifikuar 2 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 
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11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 4872, datë 2.11.2020 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

36,584,127 lekë, me afat 2 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me shkresën nr. 13712/1, datë 17.7.2020, Ministria e Financave dhe Ekonomisë, ka 

miratuar fondit për përmisimin e banesave me vlerë 44,119,233 lekë, nga e cila financim 

nga buxheti i shtetit shuma 35,295,387 lekë dhe financim nga buxheti i bashkisë vlera 

8,823,846 lekë (miratuar me VKB nr. 77, datë 17.8.2020). 

Financimi nga buxheti i shtetit do likuidohet në tre buxhete, ku në vitin 2020 në 

shumën14,118,155 lekë, në vitin 2021 në shumën 20,000,000 lekë dhe në vitin 2022 në 

shumën 1.177.232 lekë. Ndërsa financimi i bashkisë është planifikuar për likujdim në dy 

buxhete, ku në vitin 2020 në shumën 4,000,000 lekë dhe në vitin 2021 në shumën 

4,823,846 lekë. 

 

Me shkresën nr. 531, datë 23.7.2020 të Titullarit të AKK.G.është urdhëruar komisioni i 

përberë nga A.K., B.M. dhe B.H., për hartimin e fondit limit dhe të preventivit përkatës. 

Me urdhrin e prokurimit nr. 734, datë 14.9.2020 nxjerrë ngaK.G.është përcaktuar fondi 

limit 36,766,028 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E hapur” me mjete 

elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 735, datë 14.9.2020, KVO dhe 

data e hapjes së tenderit në datën 15.10.2020. 

 

- Ankesa në kritere 

Me shkresën ankesë (shtojca 21), datë 19.9.2020 (prot bashki nr. 4020, datë 22.9.2020), 

shoqëria “SH.” shpk ka bërë ankesë në lidhje me disa kritere të aplikuara nga AK. 

Me urdhër nr. 750, datë 22.9.2020 të nënshkruar nga personi i deleguar B.P. është 

urdhëruar pezullimi i procedurë deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA (D.T., A.Q. dhe 

S.A.). 

Me relacion datë 22.9.2020 drejtuar Titullarit të AK, KSHA ka vendosur mos marrjen në 

shqyrtim pasi ankesë nuk është bërë Brenda afatit ligjorë të 7 ditëve, në zbatim të pikës 

1.1 dhe 6 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për procedurat e prokurimit publik”, i 

ndryshuar. 

Me shkresën nr. 4020/1, datë 23.9.2020 AK Bashkia Librazhd kthen përgjigje subjektit.  

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 

 

Nënpika 2.3.9. OE ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, 1 (një) mjek të 

përgjithshëm të punësuar referuar VKM nr.692, dt.13.12.2001, “Për masat e veçanta te 

sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit në punë” i ndryshuar me VKM Nr. 742, 

dt.06.11.2003“Përmasat e veçanta te sigurimit dhe te mbrojtjes se shëndetit në punë”, të 

vërtetuar me kontratë pune të vlefshme, urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe të 

figurojnë në listëpagesat. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 
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nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Nga NJP është i paargumentuar kriteri për 126 punonjës dhe disponimin e mjeteve sipas 

pikës 2.3.8 të DST, pasi nuk përputhet me volumin e punimeve sipas zërave të 

preventivit dhe manualit të ndërtimit. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” ngaB.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se prokurimit 

jane pranuar pjesërishtne lidhje me mirëargumentim e kritereve te veçanta te kualifikimit . 

Sipas qëndrimit te Grupit te Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te mirëargumetuara 

nuk gjejnëmbështetje me interpretim ligjor dhe me dokumentacion kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesa e përcaktuar ne DST , sipas te cilës Operatori ekonomik te këtë pjese te stafit 

te punësuar 1 mjek te përgjithshëm. 

 Kërkesa per Licencatme Kod III2A, dhe II A, nuk gjen mbështetje me interpretim 

ligjor sipas qëndrimit te Audituesve. 
- Ne lidhje me kërkesën per 1 mjek te punësuar ,Njësia e Prokurimit gjykon dhe argumenton se 

ka qene i drejte përcaktimi i mësipërm bazuar ne VKMme nr. 692, dt.13.12.2001 “ Per masat e 

veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM me nr. 742, 

dt.06.11.2003 “ Per masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, sipas se 

cilës per kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i punësuar edhe mjeku, 

kriter i cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese , natyrën dhe vlerën e kontratësper te 

krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe eficencë te kontratës.  

VKM nr. 742 ,datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692, datë 

13.12.2001 të Këshillit të Ministrave “Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes 

së shëndetit në punë",  

Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet , veprimtaria e të 

cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e 

rrezikshme", nr.419, datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 

9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të 

Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve. 

- Ne lidhje me kërkesën qe OE duhet të disponojë dhe të paraqesë licencë me kod III 2. A 

lëshuar nga QKL për veprimtari të Vlerësimit te Ndikimit ne Mjedis, dhe licencë me kod I 

2. A lëshuar nga QKL për veprimtari të Ekspertizës te MNZ, Njësia e Prokurimit gjykon dhe 

argumenton se: 

Sipas argumentimit ne procesverbalin e hartimit te kritereve te veçanta te kualifikimit , 

jane te mirëargumetuara kriteret e mësipërme . Bashkangjitur pjese nga Procesverbali 
përkatës. 

- Operatori, duhet të disponojë dhe të paraqesë licencë me kod I 2. A lëshuar nga QKL 

për veprimtari të Ekspertizës te MN.  
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 Ne lidhje me këtë kriter kualifikues Njësia e Prokurimit sqaron se kriteri qe operatori 

ekonomikduhet të jetë i pajisur me Liçencë lëshuar nga QKL, kodi I.2.A,per shërbime 

ekspertize dhe asistence teknike per masat per ndërhyrjen nga zjarri dhe shpëtimin, është e 

mbështetur pasi objekti qe do te rikonstruktohet jane banesa , dhe gjithashtu ne preventiv 

jane parashikuar punime te sigurisë dhe mbrojtjes nga zjarri.  

Ky kriter vendoset ne përputhje meLigjin nr. 9643 date 20.11.2006 “ Per prokurimin 

publik” i ndryshuar, neni 46 pika 1-a, b, dhe pika 3, sipas se cilës AK kërkon kualifikimin 

profesional te OE duke kërkuarliçensat profesionale te lëshuara nga Autoritetet 

kompetente shtetërore per veprimtaritë e kërkuara dhe per te cilat do te lidhet kontrata.  

Kriteri qe operatori ekonomikduhet të jetë i pajisur me Liçencë lëshuar nga QKB, kodi 

I.2.A,per shërbime ekspertize dhe asistence teknike per masat per ndërhyrjen nga zjarri 

dhe shpëtimin, është e mbështetur pasi objektetqe do te rikonstruktohet jane banesa , dhe 

gjithashtu ne preventiv, dhe specifikimet teknikejane parashikuar punime te sigurisë dhe 

mbrojtjes nga zjarri. Gjithashtu duke patur parasysh qe punimet sipas zërave te 

preventivit do te bëhen ne pjesën me te madhe ne banesa te familjareve, përfshikëtu 

punime elektrike, instalime ndriçues etj, Njësia e Prokurimit e gjykon te domosdoshme qe 

operatori/et ekonomik/e te jene te pajisur me Liçensë nga QKB , KodiI.2.A, per shërbime 

ekspertize dhe asistence teknike per masat per Ndërhyrjen nga Zjarri dhe Shpëtimin, per 

sigurinë teknike gjate kryerjes se punimeve por edhe per sigurinë e banesave qe do te 

rikonstruktohet. 

Njësia e Prokurimit sqaron se ky kriter teknik gjithashtu ështëpërcaktuar si dokument te 

cilin duhen te këtë firma kontraktuese, edhe per vete faktin qe gjate kryerjes se punimeve 

te ndërtimit mund te këtë raste te rënies se zjarrit , apo probleme te tjera te cilat e bëjnë te 

domosdoshme kërkesën per OE kontaktues fitues duhet te jete i pajisur me liçensë Liçencë 

lëshuar nga QKB, kodi I.2.A,per shërbime ekspertize dhe asistence teknike per masat per 

ndërhyrjen nga zjarri dhe shpëtimin.  

Ky kriter vendoset ne përputhje me Ligjin nr.152/2015 “ Per shërbimin e mbrojtjes nga 

zjarri dhe per shpëtimin” Ligji nr., 10 081 date 23.02.2009 “ Per liçensat autorizimet dhe 

lejet ne RSH”. 

Gjithashtu ky kriterështëmbështetur edhe ne vendimmarrjet e shumta te KPP, te cilat 

unifikojnë praktiken ne fushën e legjislacionit publik. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për disa nga mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë 

pasqyrim në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 15.10.2020 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë 

pjesë 3 OE. 

Me PV nr. 3, datë 19.10.2020 është bërë vlerësimi i procedurës, duke konkluduar se 3 

OE pjesëmarrjes janë skualifikuar 2 OE dhe kualifikuar një. 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 
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Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëBashkimi i OE “C. shpk & I 

shpk” se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 36,584,127 leke pa 

TVSh,është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 19.10.2020.  

Ankesa: JO  

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 27.10.2020, raport i cili është konfirmuar 

dhe nga Titullari i AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “C. + I.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

4872, datë 2.11.2020 për “Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra 

dhe te pafavorizuara” me vlerën 36,584,127 lekë pa TVSh. me afat punimesh 2 (NJË) 

muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si data e fillimit të 

punimeve. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

OE e skualifikuar nga KVO është i drejtë, pasi nuk plotësonin disa nga kriteret e DST. 

Ndërsa bashkimi i OE “C. + I.” SHPK, i shpallur fitues nga KVO, nuk plotësojnë të 

gjitha kriteret e DST, konkretisht; 

6- Nga shoqëria “I” shpk, e cila ka pjesën më të madhe të zbatimit të kontratës 

(52.5%), nuk plotësohet numër i punonjësve prej 66 punonjës, pasi sipas listpagesave 

shoqëria paraqet mesatarisht për periudhën që kërkohet në DST, gjithsej 30 punonjës. 

7- Drejtuesi teknik ing. E.P, nuk ka bashkëlidhur librezën e punës sipas kërkesa të 

DST. 

8- Nga shoqëria “I” shpk, e cila ka pjesën më të madhe të zbatimit të kontratës 

(52.5%), në liçensën e shoqërisë nuk paraqet kategorinë e punimeve NP-12/B dhe NS-

1/B, sipas marrëveshjes. 

9- Nga shoqëria “I” shpk, e cila ka pjesën më të madhe të zbatimit të kontratës 

(52.5%), nuk paraqet dhe nuk ka në liçensën e shoqërisë inxhinierët sipas DST, 

konkretisht: ndërtimi, elektrik, mekanik, artitekt, hidroteknik dhe mjedisi. 

Në këto kushte ky bashkim OE nuk është në kushtet e plotësimit të të gjithë kritereve të 

DST. 

 

Konkluzioni: Nga sa trajtuam procedura paraqitet me problem në aplikimin e kritereve 

jo të mirëargumetuara si dhe në përputhje me tipologjinë e procedurës. 

Gjithashtu, procedura paraqitet me probleme dhe në vlerësimin e OE fitues, pasi nuk 

plotëson të gjitha kriteret e DST, ku për të njëjtat mangësi janë skualifikuar OE me 

ofertë më të leverdishme, veprime në paligjshmëri të përdorimit të fondeve me vlerën 

36,766,027 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me ligjin neni 2, “Parimet e 

përzgjedhjeje”, neni 28, “Anulimi i një procedure”, neni 76, “S`kualifikimi i ofertuesve”, 

neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, neni 97, “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës”, 

pika 1, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 26, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 5, Neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 69, 

“Njoftimi i fituesit” dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., B.M. dhe 

A.K.dhe anëtarët e KVO: D.T., S.A. dhe A.Q.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 
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audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne lidhje me fazën e vlerësimit te procedurës , po Ju ridërgojmë edhe nje here 

argumentimet e KVO sikurse jane dërguar ne observacionin përkatës , si te mbështetur 

ligjërisht . 

“ Ne lidhje me konstatimin:“nga shoqëria “I” shpk e cila ka pjesën me te madhe te 

zbatimit te kontratës (52.5%), nuk plotësohet numër i punonjësve prej 66 punonjës, pasi 

sipas listpagesave shoqëria paraqet mesatarisht per periudhën qe kërkohet ne DST, 

gjithsej 30 punonjës”dhe ne lidhje me përcaktimin “Nga shoqëria “I” shpk, e cilaka 

pjesën me te madhe te zbatimit te kontratës (52.5 %) ne liçensën e shoqërisë nuk paraqet 

kategorinë e punimeve NP-12/B, sipas marrëveshjes”,sqarojmë se përmbushja e kriterit 

ne lidhje me disponueshmërinë e stafit dhe te kategorive te punimevebehet nga te dy OE 

pjesëmarrjes ne baze te kontratës te noterizuar te bashkimit te operatoreve ekonomike si 

edhe bazuar ne dispozitat ligjore dhe normative ne fuqi.  

Ndërsa per mjetin tip “Eskavator –Fiat Hitachi (203E0147)’, sipas kontratës se shitjes 

date 7.05.2015 nga shoqëria E. bashkëlidhur jane te gjitha dokumentet ligjore te 

deklaruara ne SPE.  

Bashkimi i operatoreve “C. + I.” shpk, ka plotësuar te gjithë kriteret e veçanta dhe te 

përgjithshme te kualifikimit, midis te cilave edhe kriteret e cituara nga Grupi i 

Audituesve. 

Bashkangjitur ne observacionin përkatësjane te gjitha dokumentet qe vërtetojnë 

përmbushjen e kritereve te kualifikimit nga BOE …”. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Pas analizimit të kundërshtive të subjektit, sqarojmë se ato nuk argumentojnë mangësitë 

e konstatuara nga grupi për vlerësim të padrejtë të procedurës. Në lidhje me mangësi se 

nuk plotëson numrin e punonjësve dhe kategorinë e liçensës, sqarojmë se çdo njëri nga 

bashkimi i OE duhet të plotësojë në raport me përqindje kategoritë që ka marrë përsipër, 

këtu hyn dhe për numrin e punonjësve. Pretendimet nuk qëndrojnë. 

 

6- Procedura me objekt: “Ndertim miniparku i qytetit pranë argjinaturës se lumit 

Shkumbin (Faza e II+ Faza III)”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Ndertim miniparku i qytetit pranë argjinaturës se lumit Shkumbin 

(Faza e II+ Faza III)”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 1013, datë 

21.12.2020 
3. Njësia e Prokurimit nr. 1013, dt. 

21.12.2020 

S.K. 

B.M. 

A.K. 

4. Komisioni VO nr. 31013/16, dt. 

21.12.2020 

H.H. 

S.O. zëvendësuar me C.V.sipas 

urdhrit nr. 115, datë 5.2.2021 

S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur”, 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 13,926,414lekë, nga e cila në vitin 2020 

do financohet vlera 8,711,696 lekë, ne 

vitin 2021 vlera 8,000,000 lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “M. + SH.” 

ShPK me vlerën e ofertës 13,725,553 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 201 mijë lekë ose 1.4%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

21.01.2020 ndryshuar me datë 

26.01.2021 

REF -82725-12-21-2020 

9. Burimi Financimit  

Bashkia Librazhd.  
10. Operatorë Ekonomike 2: 

a-Skualifikuar 1 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

 

13. PërgjigjeKPP 

 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 2579, datë 24.6.2020 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

13,725,553 lekë, me afat 1 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 
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Me urdhër nr. 510, datë 14.7.2020 nga Titullari i AK është ngritur komisioni për 

hartimin e fondit limit me urdhër nr. 967, datë 7.12.2020). 

Në hartimin e preventivit grupi ipunës është bazuar në çmimet e manualit sipas VKM nr. 

629, datë 15.7.2015, duke përllogaritur një vlerë prej 13,926,414 lekë pa TVSh. 

 

- Zhvillimi procedurës: 

Me urdhrin e prokurimit nr. 1013, datë 21.12.2020 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 13,926,414 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 1013/1, datë 

21.12.2020, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 9.9.2013. 

Nga NjP është mbajtur PV datë 21.12.2020 për hartimin e dokumenteve të tenderit 

referuar urdhrit të prokurimit nr. 1013, datë 21.12.2020 ku janë përcaktuar procedura e 

prokurimit, data e zhvillimit të tenderit (datë 21.01.2021), kriteret e përgjithshme të 

kualifikimit, kapacitetet ekonomike financiare, kapacitetet teknike, gjithashtu janë 

hartuar dhe Dokumentet Standarte të tenderit të firmosura nga njësia e prokurimit. 

 

ANKESA 

Me shtojcës 21 nga shoqëria “H.” shpk me datë 24.12.2020 )prot bashki nr. 5935, datë 

28.12.2020) është bërë ankesë mbi kriteret e aplikuara, duke bërë dhe argumentimin e 

tyre, në kundërshtim me nenin 46 të LPP dhe neni 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i 

ndryshuar. 

Me urdhër nr. 1027, datë 28.12.2020, AK Bashkia Librazhd ka bërë pezullimin e 

procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA (H.H., S.O. dhe S.A.). 

 

Me shkresë ankesë nga shoqëria “R.P.” shpk me datë 26.12.2020 (prot bashki nr. 5984, 

datë 29.12.2020) është bërë ankesë mbi kriteret e aplikuara, duke bërë dhe argumentimin 

e tyre, në kundërshtim me nenin 46 të LPP dhe neni 26 të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, i ndryshuar. 

Me urdhër nr. 1029, datë 29.12.2020, AK Bashkia Librazhd ka bërë pezullimin e 

procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA. 

Në relacioni e hartuar nga KSHA datë 30.12.2020 mbi ankesën e bërë, nuk është 

shqyrtuar nga KSH pasi nuk është paraqitur sipas afateve ligjore (brenda 7 ditëve). 

Me shkresën nr. 5984/1, datë 30.12.2020 nga AK Bashkia Librazhd është kthyer 

përgjigje subjekti “R.P.” shpk. 

 

Me shkresën nr. 17, datë 5.01.2020 nga AK Bashkia Librazhd është bërë ndryshimi i 

disa prej kritereve, duke shtyrë datën e hapjes së procedurës nga data 21.01.2020 për 

datën 26.12.2020. 

Me shkresën nr. 38, datë 14.01.2021 është urdhëruar heqja e pezullimit dhe lejimi i 

zhvillimit të procedurës. 

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 

dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar me VKM nr. 823, datë 21.10.2020 “ Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, konkretisht: 
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Në pikën 2.2.10 të DST është kërkuar që: 

Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 

kontratë noteriale pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, libreze pune, CV dhe të 

figurojë në listëpagesat e shoqërisë 12 muajt e fundit1 (një) mjek të përgjithshëm. 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

 

Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në 

procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme, duke ngarkuar 

me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., B.M. dhe A.K.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se prokurimit 

jane pranuar pjesërishtne lidhje me mirëargumentim e kritereve te veçanta te kualifikimit . 

Sipas qëndrimit te Grupit te Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te mirëargumetuara 

nuk gjejnëmbështetje me interpretim ligjor dhe me dokumentacion kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesa e përcaktuar ne DST , sipas te cilësOE te këtë pjese te stafit te punësuar 1 mjek 

te përgjithshëm. 

 Kërkesa per kriterin e veçante te kualifikimit 1 (nje) Arkitekt,1 (nje) Inxhinier 

Mjedisi,pika 16 dhe 19 e DST ,nuk gjen mbështetje me interpretim ligjor. 

Sikurse ne analizën , argumentimin, observacionin përkatës te dërguar paraprakisht, me 

poshtë po Ju ridërgojmë edhe nje here shpjegimet , opinionet dhe analizën ligjore përkatëse 

te njësisë se Prokurimit per këtë objekt prokurimi.  

- Ne lidhje me kërkesën per 1 mjek te punësuar, NjP gjykon dhe argumenton se ka qene 

i drejte përcaktimi i mësipërm bazuar ne VKMme nr. 692, dt.13.12.2001 “ Per masat e 

veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM me nr. 742, 

dt.06.11.2003 “ Per masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, sipas 

se cilës per kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i punësuar edhe mjeku, 

kriter i cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese , natyrën dhe vlerën e kontratësper te 

krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe eficencë te kontratës.  

VKM nr. 742 ,datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692, datë 

13.12.2001 të Këshillit të Ministrave “ Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes 

së shëndetit në punë",  

Marrja në punë e mjekut është e detyrueshme për të gjitha subjektet , veprimtaria e të 

cilave klasifikohet sipas vendimeve nr.459, datë 22.7.1998 "Për substancat e 
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rrezikshme", nr.419, datë 4.8.2000 "Për objektet e rrezikshme" dhe nr.207, datë 

9.5.2002 "Për përcaktimin e punëve të vështira ose të rrezikshme" të Këshillit të 

Ministrave, pavarësisht nga numri i të punësuarve. 

-Ne procesverbalin e mbajtur me date 21.12.2020 nga grupi i punës per përllogaritjen e 

fondit limit, hartimin e preventivit, specifikimeve teknike etj, si edhe hartimin e kritereve 

teknike te veçanta etj., ështëpërcaktuarsipas analizës profesionale te tyre teknike, 

inxhinierike , projektit, zërave dhe kategorive te punimeve, afatit te parashikuar per 

realizmin e punimeve , tipologjisë se tyre, specifikimeve teknike te kryerjes se veprës, vlerës 

se plote te projektit, rëndësisë se veçante te projektit etj., stafi teknik midis te cilave është 

edhe pjese e drejtuesve teknike 1 arkitekt dhe 1 inxhinier mjedisi.  

Ne raportin e auditimit ështëpërcaktuar si jo e mirëargumetuarakërkesa per Ing. Gjeodet, 

ndërkohe ne aktkonstatimin me nr. 7, date 08.07.2022, nuk ështëpërcaktuar ky fakt.  

Gjithashtu ne procesverbalin e mbajtur nga NjP per këtë objekt, ështëmirëargumetuara ne 

detaje secili prej këtyre kritereve te larte përmendura.  

Bashkangjitur këtij materiali është pjese nga procesverbali i njësisë se 

prokurimit.Argumentojmë se pavarësisht faktit se nje pjese ekërkesavejane ezauruar gjate 

fazës se studimit dhe projektimitgjate hartimit te preventivit, NjP duhej te përcaktonte 

pjese te stafit teknike 1 arkitekt dhe nje inxhinier mjedisi përderisa ne radhe te pare jane 

përcaktuar specialistet e fushës *grupi i punës per hartimin e preventivit , specifikimeve 

teknike etj., si staf teknik i domosdoshëmgjatëfazës se zbatimit te punimeve , por edhe per 

faktin se lidhen ne mënyrë te drejtpërdrejtë me kategoritë e punimeve te lidhura ne mënyrë 

te drejtpërdrejtë mezërat e punimeve te preventivit te parashikuar, detajeve te projektit etj.  

Ne lidhje me kërkesën qe OE duhet te këtë licence lidhur me ndikimin ne mjedis te lëshuar 

nga QKL. Kodi III.2.A (1+2), NjP gjykon dhe argumenton se kjo kërkesëështë ne 

përputhje me kuadrin ligjor ne fuqi , ne përputhje me natyrën dhe volumin e kontratës , 

pasi krahas punimeve te prishjes , OE i cili do te ne nënshkruajëkontratën do te kryerje 

edhetransportin e mbetjeve urbane , transport , i cili referuar kuadrit ligjor ne fuqi duhet 

te kryhet nga subjekte te liçensuar. Rrjedhimisht ështëtepër e rëndësishme gjate zbatimit te 

punimeve respektimi i parimeve per nje mjedis te pastër, pa ndotur ambientin dhe ne 

respektim te akteve normative qe rregullojnë dhe mbrojnë ndikimin ne mjedis gjate 

zbatimit te punimeve te ndërtimit. 

Gjithashtu duke patur ne konsiderate faktin e shtrirjes gjeografike te kryerjes se 

veprëspranëzonës urbane , projektin teknik, zërat e preventivit dhe materialeve te 

nevojshme per përmbushjen e sakte te investimit dhe ne cilësi, si edhe rikthimin e gjendjes 

se terrenit ku do te punohet te rehabilituar, pa cenuar dhe dëmtuar mjedisin përreth, 

vendosja e kriterit te veçante te kualifikimit pika 16 ne DST , është e mirëargumetuara dhe 

ne funksion te realizmit me sukses te veprës dhe mbrojtjes se mjedisit.  

Ne lidhje me vendosjen e kriterit pika 19 ne DST, NjP gjykon dhe argumenton se ky 

kriter mbështetet ne Ligjin " Per sigurinë e përgjithshme , kërkesatthelbësore per vlerësimin e 

konformitetit te produktevejo ushqimore ", Ligji " Per akreditimin e organizmave te 

vlerësimit te konformitetit ne RSH" dheRregulloren e Institutit te Ndërtimit.Laboratorët e 

testimit te betonit, sipas Institutit te Ndërtimit duhet te jene te akredituar nga organizma 

ndërkombëtarë ose kombëtare, dhe mbulojnëtestimin e materialeve te ndërtimit te produkteve 

te ndërtimit duke përdorur metoda standarte , eksperimentale. Ne mbështetje e ne zbatim te 

SSH ISO 17025, garantohet cilësia dhe besueshmëria e rezultateve te testimit ku ne zbatim 

te tyre funksionon dhe sistemi i menaxhimit te cilësisë.  

Ne preventivin e punimeve jane parashikuar shume derdhje betoni si p.sh.:, punime per 

rrugica : trotuar me beton me pllaka me ngjyra te ndryshme , bordura trotuari, soleta te 

plota per urat e këmbësoreve , trarë themeli monolit , betonim i shtyllave te ndriçimit, 
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shtrese betoni per fushën e tenisit dhe bordura trotuari te derdhura ne vend etj., te cilat 

jane tepër te konsiderueshme dhe te nje rëndësie te veçante. Duke patur ne konsiderate 

përsa me lart, si edhe per vete tipologjinë e punimeve dhe natyrën e veçante te objektit te 

prokurimit si p.sh.. Ndertim fushe tenisi, trotuare ne park etj., është gjykuar e 

domosdoshme qe OE i cili do te nënshkruajëkontratën te jete i pajisur me nje kontrate me 

nje subjekt laborator testimi betoni, per te siguruar cilësi te punimeve, efikasitet, 

besueshmëri ne realizimin me sukses te objektit te prokurimit dhe mirëpërdorimin te 

fondeve publike.  

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për disa nga mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë pasqyrim 

në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 

 

-Vlerësimi i procedurës: 

Me PV nr. 2, datë 26.01.2021 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë 

marrë pjesë 2 OE. 

Me PV nr. 3, datë 5.2.2021 është bërë vlerësimi i procedurës, duke konkluduar se 2 OE 

pjesëmarrjes janë skualifikuar 1 OE dhe kualifikuar një. 

Pas vlerësimit të dokumentacionit teknik/ligjorë, KVO ka skualifikuar shoqërinë “SH.” 

shpk, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe ofertë, duke kualifikuar bashkimin 

e OE “M. + SH.” shpk. 

Me nr. extra, datë 15.2.2021 nga KVO është hartuar raporti përmbledhës i firmosur nga 

komisioni i vlerësimit, i miratuar nga Titullari i AKK.G., mbi ecurinë e procedurës së 

tenderit, informacionin mbi kualifikimet dhe skualifikimet e operatorëve. 

 

Midis bashkimit të OE “M. + SH.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

2106, datë 8.4.2021 për “Ndertim miniparku i qytetit pranë argjinaturës se lumit 

Shkumbin (Faza e II+ Faza III)” me vlerën 13,725,553 lekë pa TVSh me afat punimesh 

30 ditë nga data e nënshkrimit të kontratës. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me skualifikimin e shoqërisë “SH.” shpk dhe 

shpalljen fitues të bashkimit të OE “M. + SH.” ShPK, u konstatua se vlerësimi është në 

përputhje me kuadrin ligjor të LPP dhe kërkesave të DST. 

 

 

7- Në procedurën me objekt: “Rikonstruksion i kanalit vaditës te Mesit, Gizavesh, 

Dorez , Librazhd”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kanalit vaditës te Mesit, Gizavesh, Dorez , Librazhd.”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 492, datë 

10.7.2020 
3. Njësia e Prokurimit nr. 492, dt. 

10.7.2020 

S.K. 

B.M. 

A.K. 

4. Komisioni VO nr. 493, dt. 

10.7.2020 

H.H. 

C.V. 

S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

51,816,490 lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “K.” 

SHPK,“K.” ShPK. me vlerën e ofertës 

49,995,854lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 1,821 mijë lekë ose 0.35%. 
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8. Data e hapjes së tenderit  

12.8.2020 

REF -64996-07-10-2020 

9. Burimi Financimit  

Ministria e bujqësisë.  
10. Operatorë Ekonomike 2: 

a-Skualifikuar 1 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 4619, datë 20.10.2020 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

49,995,854lekë, me afat 4 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me urdhër nr. 481, datë 7.7.2020 të Titullarit të AK (me delegimB.P.) është urdhëruar 

ngritja e komisionit për llogaritjen e fondit limit (A.K., A.L.dhe A.P.). Fondi limit sipas 

preventivit, bazuar në manualet e çmimeve të miratuara me VKM nr. 629, datë 

15.7.20015 është përllogaritur ne vlerën 51,816,489 lekë pa TVSh. 

 

Me vendim të KM nr. 488, datë 17.6.2020 është miratuar fondi në vlerën 62,179,787 

lekë, nga e cila për vitin 2020 do financohet 19,200,000 lekë dhe për vitin 2021 

financimi do jetë për vlerën 42,979,187 lekë. 

Me urdhrin e prokurimit nr. 492, datë 10.7.2020 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 51,816,490 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 493, datë 

10.7.2020, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 30.5.2019. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se prokurimit 

nuk jane te përmendura asnjë argumentim dhe opinion apo sqarim i dërguar nga NjP.  

NjP per këtë objekt prokurimi sqaron se : Ne procesverbalin e hartimit te dokumenteve 

te tenderit, per çdo kriter kualifikues është vendosur baza ligjore , ne baze te te cilit 

është kërkuar si kërkesë kualifikuese.  

Ne nenin 46 te Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar. 

Gjithashtu ne nenin 61 te VKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e rregullave te 

prokurimit publik “,pika 2 . 

Sa me sipër , NjPsqaron sene lidhje me këtë objekt prokurimi, hartimi i kërkesave te 

veçanta kualifikuese teknike, është i argumentuar teknikisht me dosjen e komisionit te 

përllogaritjes se fondit limit, hartimine preventivit, analizat e çmimeve, analizën e 

punëtorisë , grafikun e punimeve, specifikimet teknike, projektin e veprës etj, ndërsa nga 

ana ligjore këto kritere jane te bazuara ne legjislacionin ne fushën e prokurimeve 

publike, sipas përcaktimeve konkrete ne procesverbalin e mbajtur nga NjP, ku per çdo 

kriter apo kërkesë kualifikuese është përcaktuar edhe baza ligjore ne te cilën është 

mbështetur apo është bazuar.  

Përsa cituam më lart kërkojmë mospërfshirjen në raportin finalte faktit qe kriteret e 

veçanta te kualifikimit nuk jane te mirëargumetuara.  

- Ne lidhje me kërkesën per nje mjek te punësuar,NjP gjykon dhe argumenton se ka 

qene i drejte përcaktimi i mësipërm bazuar ne VKMme nr. 692, dt.13.12.2001 “ Per 

masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit ne pune”, i ndryshuar me VKM 

me nr. 742, dt.06.11.2003 “ Per masat e veçanta te sigurimit dhe mbrojtjes se shëndetit 

ne pune”, sipas se cilës per kompanitë mbi kufirin 15 punonjës te kërkuar , duhet te jete i 
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punësuar edhe mjeku, kriter i cili është i lidhur ngushtësisht me aftësitë zbatuese , 

natyrën dhe vlerën e kontratës per te krijuar besueshmërinë publike nga OE per 

realizimin me efikasitet dhe eficencë te kontratës.  

VKM nr. 742 ,datë 6.11.2003 “Për disa shtesa dhe ndryshime në Vendimin nr.692, datë 

13.12.2001 të Këshillit të Ministrave “ Për masat e veçanta të sigurimit dhe të mbrojtjes 

së shëndetit në punë",  

- Nelidhje me kriterin e veçantë te kualifikimit pika 3.5 e DST , kërkesaper paraqitjen e 

nje deklarate nga Administratori i shoqërisë per Drejtuesin Teknik me përvojë pune jo 

me pak se 10 vjet është ne kundërshtim me VKM nr. 42, date 16.01.2008 .  

NjP ne lidhje me këtë konstatim te Audituesve gjykon dhe argumenton si me poshtë 

vijon: 

Sipas grupit te Audituesve, Kriteri i vendosur nga Njësi e Prokurimit per eksperiencën e 

drejtuesit teknik min 10 vjet është ne kundërshtim me VKM nr. 42, date 16.01.2008 ,CV e 

kërkuar nuk shërben per te vlerësuar përmbushjen e ndonjë kriteri te vene nga autoriteti 

kontraktor , AK duhet ne hartimin e kritereve te jete gjithëpërfshirës , duke krijuar 

kushte per nje konkurrim gjithëpërfshirës.  

Eksperienca mbi 10 vite është kërkuar per ti dhënë AK-se garanci te shtuar se shërbimi i 

mirëmbajtjes do te kryhej nga personeli i OE qe zotëronte eksperience te 

mjaftueshëmper përmbushjen me sukses te këtij shërbimi per shkak kemi punime 

neterrene malore te vështira dhe ne stinën e reshjeve qarkullimi ne to vështirësohej 

kështu qe edhe mirëmbajtja e tyre duhej te behej nga personel i kualifikuar dhe me 

eksperience.  

Per sa me sipër, duke qene se ky Kriter i mësipërm është në proporcion me natyrën dhe 

përmasat e kontratës qe është prokuruarnë zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së., ky 

konstatim mendojmë dhe gjykojmë te mospërfshihet ne Raportin Final te auditimit. 

- Ne akt konstatimin përkatës per këtë objekt dhe ne Projektraporti e Auditimitjane 

përmendur disa kritere te veçanta te kualifikimit si jo te mirëargumetuaradhe jo ne 

përputhje me objektin e prokurimit. Ne fakt këto kritere te cituara nuk jane pjese 

përbërëse e DST per këtë objekt prokurimi dhe as nuk jane te përcaktuara ne 

procesverbalin e mbajtur nga NjP per këtë objekt. Mendojmë qe është nje lapsus 

vendosja e tyre ne këtë akt konstatim, dhe si rrjedhoje NjP nuk ka sesi te argumentoje 

këtë pjese , e cila nuk ekziston si pjese e DST.  

Ne lidhje me këtë gjetje te akt konstatimit dhe qe jane te përfshira edhe ne Projektraporti 

e Auditimit , argumentojmë dhe sqarojmë se kriteret për kualifikimvendosen që t’i 

shërbejnë autoritetit kontraktor për njohjen e gjendjes dhe kapaciteteve të operatorëve 

ekonomikë, të cilët, nëpërmjet dokumentacionit të paraqitur duhet të vërtetojnë se 

zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, kapacitetet ekonomike, 

financiare dhe organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin.  

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara. 

 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV nr. 2, datë 12.8.2020 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë 

pjesë 3 OE. Me PV nr. 3, datë 20.8.2020 është bërë vlerësimi i procedurës, duke 

konkluduar se nga 3 OE janë skualifikuar 3 OE dhe kualifikuar 1 (një). 
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Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i OE “K.” 

shpk,“K.”, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 49,995,854 leke pa 

TVSh, është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 20.08.2020. 

Ankesa: JO  

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 31.8.2020, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari i AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “K.” SHPK,“K.”, AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

4619, datë 20.10.2020 për “Rikonstruksion i kanalit vaditës te Mesit, Gizavesh, Dorez , 

Librazhd.” me vlerën 49,995,854 lekë pa TVSh, me afat punimesh 4 (katër) muaj. 

 

8- Në procedurën me objekt: “Rikonstruksion i kanalit “ Rine” Dorez, Qender”. 

 

- Zbatimi i kontratës: 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga A.K. me detyrë ish Përgjegjëses te Sektorit te Projekteve 

dhe Investimeve, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Referuar paragrafit te pare ne akt konstatimin tuaj vërej dhe sqaroj se: 

 Se pari, vërej se keni shënuar qe kontrata mban Nr. 953 date 16.02.2021 ndërkohë 

qe ky Nr. Protokolli me këtë date i përketshkresës se njoftimit te fillimit te punimeve (kopja 

e shkresës per njoftim fillim punime bashkëlidhur).  

Nr. Protokollit dhe data e sakte e Kontratës per pune publike e firmosur midis Shoqërisë 

“V.” Shpk dhe Bashkise Librazhd është Nr. 5991 Date 29.12.2020 (bashkëlidhur kopja e 

kontratës). 

 Se dyti, kërkesa per shtyrje afati te punimeve nuk gjen zbatim ne rastin tone pasi 

qe:  

Ne Kontratën per Pune Publike Nr. 5991 Date 29.12.2020 midis shoqërisë “V.” Shpk dhe 

bashkisë Librazhd, Kreu 1- Kushtet e Veçanta, Neni 5- Data e fillimit dhe data e përfundimit 

te punimeve thuhet:“…Afati per realizimin e punimeve është 6 muaj. Fillimi i punimeve 

dhe zbatimi i kontratës fillon pas lidhjes se Kontratës me Mbikëqyrësin e punimeve nga AK 

Bashkia Librazhd.” 

Përsa me sipër cituar dhe sipas njoftimit zyrtar te shoqërisë “V.” Shpk data e fillimit te 

punimeve është 16.02.2021 menjëherë pas lidhjes se Kontratës me Mbikëqyrësin e punimeve 

dhe AK Bashkia Librazhd, dhe data e përfundimit te punimeve është 13.07.2021 (kopje e 

shkresave bashkëlidhur), qe do te thotë qe shoqëria “V.” Shpk i ka filluar punimet konformë 

kushteve te kontratës dhe ka përfunduar punimet ne 5 muaj kalendarik, 1 muaj përpara afatit 

përfundimtar te punimeve, rrjedhimisht është brenda te gjitha afateve dhe dispozitave te 

përcaktuara ne kontratën per pune publike Nr. 5991 Date 29.12.2020. 

 

Referuar paragrafit te dyte ne akt konstatimin tuaj vërej dhe sqaroj se: 

a. Me fature nr. 6 date 31.03.2021 është situacionuar vlera 7.930.535 leke, likujduar 

sipas USH nr. 397 date 08.04.2021 ne vlerën 7.930.535 leke 
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Ky është situacioni pjesor nr. 1 i punimeve dhe është brenda çdo kuadri teknik dhe ligjor. 

b. Me fature nr. 22 date 18.10.2021 është situacionuar vlera 4.069.465 leke, 

likujduar sipas USH nr. 1221 date 27.10.2021. 

Ju bej me dije se fatura nr. 22 date 18.10.2021 ka qene e shoqëruar me situacionin 

përfundimtar te punimeve i cili mban datën 13.07.2021 (qe përkon me ditën e 

përfundimit te punimeve sipas njoftimit zyrtar) ne shumen 7.262.722 leke me TVSH dhe 

është likujduar vlera/ pjesa e përcaktuar per financim nga buxheti i bashkisë per vitin 

2021, nje dite pas marrjes ne dorëzim te punimeve te ndërtimit (certifikata e marrjes ne 

dorëzim e punimeve date 26.10.2021 nga komisioni i marrjes ne dorëzim). 

c. Me fature nr. 13 date 07.02.2022 është situacionuar vlera 3.575.506 leke, 

likujduar me USH nr. 228 date 03.03.2022 ne vlerën 3.575.506 leke 

Ju bej me dije se fatura nr. 13 date 07.02.2022 ka qene e shoqëruar me situacionin 

përfundimtar te punimeve i cili mban datën 13.07.2021 dhe është likujduar pjesa e mbetur e 

vlerës, konkretisht pjesa e përcaktuar per financim nga buxheti i bashkisë per vitin 2022. 

Me tej per sqarim dhe argumentim me te detajuar po ju citoj Piken Nr. 40 te Udhëzimit 

Plotësues Nr. 4 Date 25.01.2021 “Per zbatimin e Buxhetit te Vitit 2021” te Ministrisë se 

Financave:  

“Ne rastin e kontratave shumëvjeçare, njësia shpenzuese nuk duhet te pranoje faturimin 

nga operatori ekonomik, per kryerjen e shërbimit apo ofrimit te mallrave objekt te 

kontratës, brenda vitit financiar ne nje vlere me te madhe sesa buxheti i miratuar per atë 

kontrate ne vitin financiar respektiv. Ne raste te domosdoshmërisë se lëvrimit te 

shërbimit/ mallrave para kohës se përcaktuar ne kontrate, atëherë njësia shpenzues 

duhet me pare te siguroje miratimin e shtesës se planit te buxhetit dhe me pas te 

ndryshoje kushtet e kontratës per kohen e lëvrimit te shërbimit/ mallrave”. 

Gjithashtu bej me dije se objekti “Rikonstruksion i Kanalit Rine, Dorez Gizavesh, Nj 

Adm Qendër, Bashkia Librazhd” është miratuar ne buxhetin e Bashkise Librazhd me 

VKB Nr. 148 date 30.12.2019 “Per miratimin e Buxhetit te Vitit 2020 te Bashkise 

Librazhd dhe Programit Përfundimtar Buxhetor Afatmesëm 2020-2022, miratuar/ 

konfirmuar me shkresën Nr. 67/1 Prot Date 16.01.2020 te Prefekturës se qarkut 

Elbasan. Sipas këtij vendimi Objekti ndahej ne 3 faza financimi 2020 -2021-2022 e cila 

konfirmohet edhe ne Kontratën per Pune Publike Nr. 5991 Date 29.12.2020 midis 

shoqërisë “V.” Shpk dhe bashkisë Librazhd, Kreu 1- Kushtet e Veçanta, Neni 4 - Vlera e 

Kontratës thuhet: “…financimi I këtij objekti është I ndare ne 3 vite:  

 Financim per Vitin 2020 për shumen 8.000.000 leke me TVSH 

 Per vitin 2021 mbetet vlera e financimit ne shumen 4.000.000 leke me TVSH 

 Per vitin 2022 mbetet vlera e financimit ne shumen 3.575.610 leke me TVSH  

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë. 

 

 

9- Procedura me objekt “Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra 

dhe te pafavorizuara.”. 
 
Zhvillimi i procedurës së Prokurimit me objekt: Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te 

pafavorizuara” 

1. Urdhri i prokurimit: nr. 695, 

datë 20.9.2021. 
 

3. Njësia e Prokurimit:  

- S.O. 

- B.M. 

- S.K. 

4. Komisioni i VONr.698, datë 

20.9.2021_ 

- S A 

- E .C 

- A.P.ndryshuar meB.B. 

(urdhër nr. 786, dt. 
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15.10.2021) 

2. Lloji i procedurës së 

prokurimit:  

 E Hapur 

  

5. Fondi Limit (pa TVSh) 

34,629,988 lekë, nga e cila për 

vitin 2021 do financohet vlera 

15,667,527 lekë, ku vlera 

3,116,700 lekë bashkëfinancim. 

Në vitin 2022 do financohet 

vlera 18,962,461 lekë, ku vlera 

3,809,297 lekë bashkëfinancim 

6. Oferta Fituese ( pa TVSh) 

B. 
7. Diferenca nga fondi limit ( pa 

TVSh) 

2 465 669 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

06.10.2021 

REF-05807-09-20-2021 
 

9. Burimi i financimit: 
Buxheti i shtetit dhe Vetëfinancim 

10. Operatorët ekonomikë: 

B. 

E.-VL 

I. 

11. Ankime  12. Përgjigje ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës nr. 5771, 

datë 2.11.2021 

15. Vlera e kontratës ) me TVSh) 

38,597,182 lekë me afat 

zbatimi 2 muaj 

 

   

 

Me urdhër nr. 641, datë 2.9.2021 (prot 4573), tëB.P.(person i autorizuar) është ngritur 

komisioni për llogaritjen e fondit limit në objektin: me përbërje A.K., J.M. dhe J.B. 

“Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te pafavorizuara”, 

 

Me urdhrin e prokurimit nr. 695, datë 20.9.2021 nxjerrë ngaB.P.(personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 34,629,988 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 698, datë 

20.9.2021, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 10.6.2021. 

 

-Vlerësimi i kritereve . 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

162 , datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta 

perkontratat për punë publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, konkretisht: 
 

Në pikën2.3.14 të DST është kërkuar që.:  
Operatori ekonomik ofertues duhet të ketë pjesë të stafit të punësuar, të vërtetuar me 

kontratë pune të vlefshme, Urdhër mjeku, diplomë, libreze pune, CV dhe të figurojë në 

listëpagesat e shoqërisëpër 3 (tre) muajt e fundit, 1 (një) mjek të përgjithshëm.  

 

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

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 
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sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në 

procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme, duke ngarkuar 

me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.O., S.K. dhe B.M.. 

 

-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV nr. 2, datë 18.10.2021 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë 

marrë pjesën 3 OE. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë shoqëria “B.” SHPK, se 

oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 32,164,318 leke pa TVSh,është 

identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 26.10.2021, raport i cili është konfirmuar 

dhe nga Titullari i AKK.G. 

Midis shoqëria “B.” SHPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 5771, datë 

2.11.2021 për “Përmirësim i banesave ekzistuese per komunitete te varfëra dhe te 

pafavorizuara” me vlerën 32,164,318 lekë pa TVSh me afat punimesh 2 muaj. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

shoqëria “B.” SHPK, plotësojnë të gjitha kriteret e DST dhe vlerësimi është i saktë nga 

KVO. 

 

- Mbi zbatimin e kontratës. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga A.K. me detyrë ish Përgjegjëses te Sektorit te Projekteve 

dhe Investimeve, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Sipas njoftimit zyrtar te shoqërisë “B.” Shpk data e fillimit te punimeve është 

08.11.2021, dhe data e përfundimit te punimeve është 25.03.2021 (kopje e shkresave 

bashkëlidhur), qe do te thotë qe shoqëria “B.” Shpk i ka filluar dhe përfunduar punimet 

konformë kushteve te kontratës, rrjedhimisht është brenda te gjitha afateve dhe 

dispozitave te përcaktuara ne kontratën per pune publike Nr. 5771 date 02.11.2021. 

Referuar paragrafit te dyte sqaroj se:  

Sipas te dhënave te Sektorit te Financave per situacion përfundimtar me date 

28.04.2022, ju bej me dije se sektori i menaxhimit te projekteve/ kontratave bazuar ne 

punimet ne terren si edhe kontratës per pune publike njeh date përfundimi punimesh 

shkresën me te cilën ka marre njoftimin zyrtar per përfundim punimesh si edhe 

situacioni përfundimtar i punimeve i dorëzuar nga firma zbatuese e punimeve ne dosje 

teknike te zbatimit (situacioni bashkëlidhur data përfundim punime 25.03.2022). Përsa i 

përket datës se faturës per pagesën e situacionit bej me dije se Sektori i Menaxhimit te 
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Projekteve/ Kontratave nuk ka asnjë te drejte apo detyrim ligjor te kryeje llogaritje per 

penalitete financiare ne qoftese ka vonesa ne prerjen e faturave ne sistem online. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë. 

 

10- Procedura me objekt: “Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge , toke dhe objektesh 

te dëmtuara nga rrëshqitjet dhe reshjet”. 

 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge , toke dhe objektesh te 

dëmtuara nga rrëshqitjet dhe reshjet 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 321, datë 

23.4.2021 
3. Njësia e Prokurimit nr. 321, dt. 

23.4.2021 

- B.M. 

- S.K. 

- A.K. 

4. Komisioni VO nr. 321/1 , dt. 

23.4.2021  

- J.B. 

- H.H. 

- S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“Kërkesë me propozim” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

10,300, 658 lekë 
6. Oferta fituese (pa TVSh) 

K. shpk 
10 129 070 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 
171 mijë lekë ose 1.6% 

8. Data e hapjes së tenderit  

06.05.2021 

REF-93875-04-23-2021. 

9. Burimi Financimit  

Te ardhurat + Buxheti i Shtetit 
10. Operatorë Ekonomike 3: 

-K. shpk  

11. Ankimime 

 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

 

13. Përgjigje KPP 

 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr.3017, data e Kontratës 01.06.2021 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

 12 154 884, me afat 1 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me urdhër nr. 276, datë 25.3.2021 të titullarit të AK është ngritur komisioni për 

përllogaritjenfondit limit të procedurës me objekt “Ndertim ure dhe punime mbrojtje 

rruge, toke dhe objektesh te dëmtuara nga rrëshqitjet dhe reshjet”, me përbërje: B.M., 

J.M dhe J.B.. 

Referuar manuale të çmimeve miratuar me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 është hartuar 

fondi limit në vlerën 10,300,658 lekë. 

Me vendim të KB nr. 27, datë 23.3.2021 është miratuar fondi për procedurën me objekt 

“Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge , toke dhe objektesh te dëmtuara nga 

rrëshqitjet dhe reshjet”, me vlerë 10,300,658 lekë, duke pakësuar artikullin 231 në 

shumën 5,126,000 lekë me destinacion “Sistem KUZ lagj kthesa”, artikullin 606 për 

vlerën 10,149,135 lekë “Emergjenca civile”, dhe shtim të artikull 231 në vlerën 

15,275,135 lekë, vendim ky miratuar nga Prefekti Qarkut Elbasan nr. 387/3, datë 

13.4.2021. 

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

162 , datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 39 “Kërkesat e veçanta 

perkontratat për punë publike” dhe neni 78 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”,të VKM nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, konkretisht: 

 

Pika 3.15 e DST. OE ofertues duhet të ketë 1(nje) mjek ndërmarrjeje, kjo të vërtetohet 

me paraqitjen Urdhër mjeku, diplomë, CV, librezë pune dhe Kontratës së Punës së 

mjekut me operatorin ekonomik e cila duhet te jete detyrimisht e vlefshme për 

periudhën e zbatimit te objektit te prokurimit.  
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Kërkesa për mjek është e tepërt dhe nuk ka lidhje me asnjë nga përcaktimet e kontratës 

dhe është në kundërshtim me VKM nr. 632, datë 15.07.2015, e cila ka ndryshuar VKM 

nr. 108, datë 9.2.2011 ‟Për aftësi që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe 

shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, 

pika 1, ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje, si më poshtë vijon: “6. 

Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, 

për çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut 

të punës. Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, 

sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar 

nga jashtë”. 

Aplikimi i kritereve në mënyrë jo të mirëargumetuara dhe në përputhje me procedurën e 

zhvilluar, janë veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në 

procedurë ose çojnë në skualifikimin e OE me ofertë më të leverdishme, duke ngarkuar 

me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., A.K. dhe B.M.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se 

prokurimitnuk jane te përfshira fare ne Projektraporti e Auditimit.Sipas qëndrimit te 

Grupit te Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te mirëargumetuara nuk gjejnë 

mbështetje me interpretim ligjor dhe me dokumentacion kriteret e mëposhtëm per te cilin 

Po Ju ridërgojmë edhe njëherë argumentimet e NjP respektivisht .  

NjP per këtë objekt prokurimi sqaron se : Ne procesverbalin e hartimit te dokumenteve 

te tenderit gjithsej 17 (shtatëmbëdhjetë) flete , per çdo kriter kualifikues është vendosur 

baza ligjore , ne baze te te cilit është kërkuar si kërkesë kualifikuese.  

Kërkesat kufizohen vetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një 

kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e 

profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet. Të gjitha kërkesat duhet të kenë 

lidhje dhe të jenë proporcionale me objektin e kontratës. 

- Për sa i përket përshtatshmërisë për të kryer një veprimtari profesionale, autoritetet 

ose entet kontraktore mund të kërkojnë që OE të regjistrohen në një nga regjistrat 

profesionalë ose tregtarë. 

Në procedurat e prokurimit për shërbime, ku është e nevojshme që OE të kenë një 

autorizim të veçantë ose të jenë anëtarë të një organizate të veçantë për të kryer 

shërbimin në fjalë në shtetin e tyre të origjinës, autoriteti ose enti kontraktor mund t'u 

kërkojë atyre të vërtetojnë se e kanë këtë autorizim ose anëtarësim. 

- Në lidhje me situatën ekonomike dhe financiare, autoritetet ose entet kontraktore mund 

të vendosin kërkesa që garantojnë se OE kanë kapacitetin e nevojshëm ekonomik dhe 

financiar për të zbatuar kontratën. 

Për këtë qëllim autoritetet ose entet kontraktore mund të kërkojnë në veçanti që OE të 

kenë një xhiro vjetore minimale të caktuar. Gjithashtu, autoritetet ose entet kontraktore 

mund të kërkojnë që OE të japin informacione në bilancet e tyre vjetore që të tregojnë 

raportet ndërmjet aktivit dhe pasivit. 

Kur një kontratë ndahet në lote, ky nen zbatohet për çdo lot individual. Megjithatë, 

autoriteti ose enti kontraktor mund të përcaktojë xhiron vjetore minimale që u kërkohet 
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operatorëve, duke iu referuar grupeve të loteve, në rast se ofertuesi i suksesshëm merr 

disa lote që duhet të zbatohen në të njëjtën kohë. 

Në rastin e kontratave që bazohen në një marrëveshje kuadër, kërkesa për xhiron 

minimale llogaritet mbi bazën e përmasave maksimale të kontratave specifike që do të 

zbatohen në të njëjtën kohë ose, kur përmasat nuk dihen, mbi bazën e vlerës së 

parashikuar të marrëveshjes kuadër. 

-Në lidhje me aftësitë teknike dhe profesionale, autoritetet ose entet kontraktore mund të 

vendosin kërkesa që garantojnë se OE zotërojnë burimet e nevojshme njerëzore e 

teknike, si dhe përvojën e nevojshme për të zbatuar kontratën sipas një standardi të 

përshtatshëm cilësie. 

Autoritetet ose entet kontraktore, në veçanti, mund të kërkojnë që OE të kenë një nivel të 

mjaftueshëm përvoje që vërtetohet nga referenca të përshtatshme nga kontratat e 

zbatuara në të shkuarën. 

Aftësia profesionale e operatorëve ekonomikë për të ofruar shërbimin, punën, mallin 

vlerësohet në lidhje me aftësitë organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën 

e duhur, si dhe personelin e nevojshëm për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar 

nga autoriteti ose enti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës. 

- Autoritetet ose entet kontraktore përcaktojnë në njoftimin e kontratës ose në ftesën për 

shprehje interesi kriteret e përzgjedhjes, si dhe dokumentet konkrete që duhet të 

paraqesin OE për përmbushjen e këtyre kritereve…”.  

Ne ligjin per prokurimin publik, është e sanksionuar se :  

Agjencia e Prokurimit Publik mbikëqyr sistemin e prokurimit publik, me qëllim sigurimin 

e efiçencës e transparencës në procesin e prokurimit publik. 

Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të 

dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e 

tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave përgjegjës për prokurimin, i 

cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit. 

Me qëllim dhënien e asistencës, ngritjen e kapaciteteve dhe sigurimin e mirëzbatimit të 

legjislacionit të prokurimit publik, APP, në koordinim me personin/at përgjegjës për 

prokurimin mund të asistojë këto të fundit gjatë përgatitjes të dokumenteve të tenderit në 

përputhje me dokumentet standarde të tenderit dhe rregullat e prokurimit publik. 

Për efekt shpejtësie, komunikimi me APP-në për koordinimin e veprimtarisë gjatë 

hartimit të dokumenteve të tenderit dhe marrjes së asistencës mund të bëhet me mjete 

elektronike (me e-mail). 

Pas nënshkrimit të njoftimit të kontratës nga titullari i autoritetit kontraktor, personi/at 

përgjegjës për prokurimin dërgon/jnë dokumentet e tenderit dhe procesverbalin e 

argumentimit dhe miratimit të specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, për 

publikim, në përputhje me nenet 55 e 56, tëLPP-së. 

Në procedurat e prokurimit me mjete elektronike, publikimi i njoftimit të kontratës, 

dokumenteve të tenderit dhe procesverbalit të argumentimit dhe miratimit të 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim, do të bëhet sipas udhëzimeve të APP-

së.....” 

Sa me sipër NjPne hartimin e dokumenteve te tenderit me objekt:"Ndertim ure dhe 

punime mbrojtje rruge, toke dhe objektesh te dëmtuara nga rrëshqitjet ", te bazuar ne 

nenin 77te LPP dhe ne nenin 26 te VKM nr. 914 date 29.12.2014" Per miratimin e 

rregullave te prokurimit publik" i ndryshuar, ka përcaktuar si kritere per kualifikimpër 

OE.  

Sqarim :Referuar Njoftimit nr.2502, datë 09.04.2021, të APP, AK mund të përshtatin 

kërkesat dhe përcaktimet specifike për procedurat e prokurimit, në dokumentet e tenderit 

të procedurës konkrete, duke pasur në konsideratë parashikimet e Ligjit nr.162/2020. 
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NjP gjykon edhe argumenton se nuk mund te beje modifikim te DST (publikuar ne 

ëëë.app.gov.al), si edhe te shtojcës se kritereve te përgjithshme , për sa më sipër, nuk 

mund te marrim përsipër vete te modifikoje kriteret e përgjithshme per kualifikim deri ne 

nje konfirmimapo përcaktim zyrtar te APP . 

Gjykojmë dhe argumentojmë se kjo kompetencë i përket vetëm APP-se , dhe se NjP nuk 

mund te marre përsipër atribute te papërcaktuara ne aktet normative te RSH.  

Sa me sipër , NjPsqaron sene lidhje me këtë objekt prokurimi, hartimi i kërkesave te 

veçanta kualifikuese teknike, është i argumentuar teknikisht me dosjen e komisionit te 

përllogaritjes se fondit limit, hartimine preventivit, analizat e çmimeve, analizën e 

punëtorisë , grafikun e punimeve, specifikimet teknike, projektin e veprës etj., nga 

specialistet e fushës, ndërsa nga ana ligjore këto kritere jane te bazuara ne 

legjislacionin përkatës ne RSH, aktet normative dhe ligjore ne fushën e prokurimeve 

juridike si edhe te gjithë akteve ligjore apo normative te ndërthurura me te , sipas 

përcaktimeve konkrete ne procesverbalin e mbajtur nga NjP, ku per çdo kriter apo 

kërkesë kualifikuese është përcaktuar edhe baza ligjore ne te cilën është mbështetur apo 

është bazuar.  

Bazuar ne bazën ligjore qe normon procedurat e prokurimit publik, AK është  

Ne Akt Konstatimin nr. 11, date 8.7.2022 si edhe ne projekt raportin e auditimitështë 

konstatuar qe per këtë objekt prokurimi, citojmë , " NjP nuk ka argumentuar ne disa 

rastekërkesat per kualifikim, veprim ne kundërshtim me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 

21te LPP nr.162, date 23.12.2020 , si dhe VKM nr.285date 19.5.2021“ Per miratimin e 

rregullave te prokurimit publik “, neni 39 " Kërkesat e veçanta per kontratat per pune 

publike", dhe neni 78 " Hartimi i dokumenteve te tenderit".Konkretisht jane përmendur. 

Sipas Grupit te Audituesve , ne lidhje me kriterin e veçantë te kualifikimit pika 2.2.1 te 

DST, citojmë : “Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori ekonomik 

duhet të paraqesë Kopje të çertifikuara të bilanceve të 3 (tre) viteve të fundit(2018, 2019, 

2020), të paraqitur në autoritetet përkatëse dhe tekonfirmuara nga ky autoritet , me 

nënshkrim dhe vule”.  

AK duhet te kërkonte edhe Akt Ekspertizën e Ekspertit kontabël te Autorizuar ne 

përputhje me Ligjin nr.10091, date 05.03.2009…..  

Ne këtë dispozite Ligjore nuk është përcaktuar ne mënyre taksat ivë dhe determinonte 

fakti qe AK duhet te kërkojë edheAkt Ekspertizën e Ekspertit kontabël te Autorizuar . 

Gjithashtu edhe nga asistenca qe APP ka bere per këtë procedure prokurimi publik nuk 

është rekomanduar apo sugjeruar ky fakt. Gjithsesi ne argumentimin tone , nuk është 

kërkuar Akt Ekspertiza e Ekspertit kontabël te Autorizuar pasi kemi gjykuar seper te 

vërtetuar nje aktivitet pozitiv te qëndrueshëm te operatoreve ekonomike pjesëmarrjes 

mjaftojnëkopje te certifikuara te bilanceve te 3(tre) viteve te fundit (2018, 2019, 2020) te 

paraqitura ne autoritetet përkatëse dhe te konfirmuara nga ky autoritet, me nënshkrim 

dhe vule.  

- Ne lidhje me kriterin e veçantë te kualifikimit pika 4 te DST , “ Operatori Ekonomik 

duhet te paraqesë një deklarate me shkrim nga administratori se subjekti ka paguar te 

gjitha detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, ne vendet ku operatori ka ushtruar apo 

ushtron aktivitet per periudhën 2019-2020 sipas afateve te përcaktuara ne ligjin 

9632/2006 ” Per sistemin e taksave vendore ”, i ndryshuar. Kësaj deklarate duhet ti 

bashkëngjiten te gjithë vërtetimet qe dëshmojnë se operatori ekonomik ka paguar 

detyrimet përkatëse, ne vendet ku ka ushtruar apo ushtron aktivitet per këtë periudhe.  

Autoriteti Kontraktor rezervon te drejtën te verifikoje vërtetësinë e informacionit te 

paraqitur. Ne rast deklarimi te rreme do te veprohet ne përputhje me Ligjin nr. 162/2020 

datë 23.12.2020 ”Për prokurimin publik ”.  

http://www.app.gov.al/


110 

 

Ne akt konstatim dhe ne projekt raportin e auditimitështë përmendur se vendosja e 

kriterit te veçantë te mësipërm, është ne tejkalim te kritereve te kërkuara pasi ne shtojcën 

nr.8 te DST , operatoret ekonomike e deklarojnë plotësimin e kriterit per pagimin e 

taksave vendore.  

Vendosja e këtij kriteri nuk cenon aspak te drejtën e OE per pjesëmarrjen ne këtë 

procedure prokurimi, pasi vetëm duhet te deklarojnë nëpërmjet nje deklarate me shkrim 

per te vërtetuar pagimin e detyrimeve përkatëse, per te krijuar besueshmërinë AKper 

pagesat e detyrimeve vendore. Gjithashtu duke patur ne konsiderate faktin qe verifikimi i 

këtij fakti nga AK, apo nga KVO mund te hase ne vështirësi apo ne vonesa te 

Institucioneve përkatëse ne dhënën e informacionit është gjykuar e drejte ky përcaktim 

dhe formulim i këtij kriteri te veçantë të kualifikimit.  

Se dyti , formulari përmbledhjes ne këtë periudhe nuk ka qe ne i miratuar ende nga APP, 

pasi me vendimin e APP me nr. 3, date 9.6.2021 " Per miratimin e dokumenteve 

standarte te tenderit per mallra, pune dhe shërbime per procedurën e hapur te 

thjeshtuar", është bere i mundur publikimi per Autoritetet Kontraktore zyrtarisht te DST, 

si edhe te formulimit dhe përbujtjes se shtojcave përkatësisht, midis te cilave edhe te 

shtojcës 8 " Formulari përmbledhës i deklarimit" .Citojmë me poshtë Vendimin e 

Agjencisë se Prokurimit Publik përkatës dhe njoftimin e APP per fillimin e efekteve per 

këtë vendim.  

Sipas Njoftimit te mëposhtëm te APP, por edhe dispozitave te fundit te VKM me nr. 285 

dt 19.05.2021 " Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", efektet e kësaj VKM 

fillojnë pas 15 ditësh nga publikimi ne QB, citojme me poshtë vendimin përkatës :  

Sipas Udhëzimeve te mëparshme te APP, pjese e dokumenteve standartete tenderit ,ka 

qene shtojce e mëposhtëm per deklarimin e përmbushjes se kritereve te përgjithshme:  

Sikurse shikohet , pjese e deklaratave qe bën OE per përmbushjen e kritereve te 

përgjithshme nuk është deklarimi per pagesën e taksave vendore por per kontributet e 

sigurimeve shoqërore dhe te tatimeve. Kjo është arsyeja qe NjP e ka përcaktuar si kriter 

me vete dekorimin per pagesën e taksave dhe te detyrimeve vendore.  

Ky kriter vendoset ne përputhje me Ligjin nr.162/2020 ” Per prokurimin publik” , neni 

77 pika 1-b si edhepika 3, Ligji nr.139/2015 “Per vetëqeverisjen vendore”, Ligji nr.9632 

date 30.10.2006 “ Per sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, VKM nr.914 date nr.914 

date 29.12.2014“Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, i ndryshuar, Neni 

26 pika 5, Udhëzimin e MF dhe MD nr.655/1 , date 06.02.2007 ” Per përcaktimin e 

uniformi tetit te standardeve dhe te raportimit te sistemit te taksës vendore”. Ky kriter i 

shërben AK per njohjen e gjendjes financiare te operatoreveekonomike dhe mundësisë se 

tyre per përmbushjen me sukses te kontratës dhe krijimin e besueshmërisë tek OE per 

realizimin e investimit te po prokurohet.  

Sipas njoftimit te mësipërm te APP, AK per te cilat urdhri i prokurimit është para datës 

31.3.2021 duhet te referohen ne ligjin e mëparshëm , ndërsa per procedurat e prokurimit 

per te cilat urdhri i prokurimit është pas datës 31.3.2021 duhet ti referohen ligjit te rime 

nr.162, date 23.12.2020 " Per prokurimin publik".  

Sa me lart cituam , referenca ne aktin e konstatimit ne VKM me nr. 285 , date 

19.05.2021 " Per miratimin e rregullave te prokurimit publik", nuk korrespondon me 

periudhën kohore kur është iniciuar kjo procedure prokurimi me date 23.4.2021. 

Sa me sipër NjPne hartimin e dokumenteve te tenderit objekt prokurimiështë bazuar ne 

nenin 77te LPP dhe nenenin 26 te VKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e 

rregullave te prokurimit publik “, i ndryshuar, ka përcaktuar si kritere per kualifikimpër 

OE. 

Kërkesat jane përcaktuarvetëm në ato që janë të përshtatshme për të garantuar që një 

kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe aftësitë teknike e 
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profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet dhe te gjitha kërkesatkane lidhje dhe 

janeproporcionale me objektin e kontratës.  

Neni 26 pika 5 e VKM nr.914 date 29.12.2014 .......” 5. Kërkesat e veçanta të kualifikimit 

duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. Kriteret 

duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe 

vlerën e kontratës. Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të përcaktojë dokumentet 

konkrete që duhet të paraqesin OE për përmbushjen e këtyre kritereve.” 

- Sipas grupit te Audituesve , Njësia e Prokurimit nuk ka te argumentuar 

domosdoshmërinë per kërkesën 1 inxhinier mjedisireferuar zërave te preventivit. Citojmë 

kriterin : 

 “ 3.4.Shoqëria pjesëmarrëse duhet të ketë të punësuar staf si drejtues teknik në liçencë 

për kryerjen e të gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë punetë 

vlefshme, diplomë, si dhe të figurojnë dhe në listëpagesat e shoqërisë për të gjithë 

periudhën e kërkuar me lart, stafi inxhinierik si më poshtë: - 2(dy) inxhinierNdërtimi- 

1(nje) inxhiniertopograf/markshajder/gjeodet- 1(nje)inxhinier Hidroteknik -1 

(nje)Inxhinier Mjedisi. 

- Shënim: Te paktën njeri ngadrejtuesit teknik duhet te jene te pajisur me dëshmi 

kualifikimi te sigurimit teknik nga ISHTI ose nga institucione ekuivalente me të. “ 

Kërkesa per 1 inxhinier mjedisi është e argumentuar teknikisht dhe ne mënyre analitike 

me zërat e preventivit, specifikimet teknike te objektit, detajeve te projektit, terrenit ne te 

cilin do te kryhen punimet , sipas analizës profesionale te specialisteve te fushës pjese e 

njësisë se prokurimit , por është te komisionit te hartimit te preventivit, përllogaritjes se 

vlerës se fondit limit, përcaktimit te kritereve te veçanta teknike etj. 

Sipas procesverbalit te datës 22.4.2021te mbajtur nga komisioni i krijuar me urdhër te 

personit te autorizuar nga Titullari i AK me urdhrinme nr. 276 date 25.3.2021, 

depozituar pranë Njësisë se Prokurimit ,jane përcaktuar bazuar ne terrenin ne te cilin do 

te kryhen punimet, si edhe faktin per kryerjen e tyre ne nje kohe sa me te shpejte 

pershkak te emergjencës se tyre, kriteret e veçanta teknike , midis te cilave është edhe 

kërkesa per nje inxhinier mjedisi.  

Rrjedhimisht, kjo kërkesë është e mirëargumetuara nga specialiste te fushës ne profesion 

inxhiniere, qe lidhet drejtpërdrejtë me faktorë te ndryshëm inxhinierike,ne varësi te 

tipologjisë se punimeve dhe faktorëve te tjerë mjedisore etj.  

Zërat e preventivit mbi te cilat mbështetet kjo kërkesë jane ,ndërtim ure ne përroin e 

Rines per lagjen Lashte : gërmim shkëmbi i copëtuar me Eskavator, struktura betoni per 

themele shtese te ures, per këmbë dhe shpatulla te ures , FV solete per urën , gabiona me 

rrjete teli te zinguar ...vazhdim i shpatullave te ures , transport materiale ndërtimi; 

mbrojtje toke bujqësore dhe rruge ne disa lagje dhe fshatra , FV gabiona dhe 

Tombinone përroin Rinas, mbushje me shkëmb te gërmuar me pare etj…..  

- Ne lidhje me vendosjen e kriterit te veçantë te kualifikimit pika 3.5 e DST , grupi i 

Audituesve kane konstatuar se AK nuk ka argumentuar domosdoshmërinë per punonjësit 

manovratorë qe tejene te punësuar per periudhën 6 muajt e fundit nga data e zhvillimit 

te tenderit. Ak duhet te kishte parashikuar mundësinë e kontraktimit te këtyre punonjësve 

ne rastin kur makineritë disponohen me qera.  

“3.5.Duke vlerësuar rëndësinë, llojshmërinë dhevolumi i zërave te punimeve teobjektit 

qe prokurohet, çdo shoqëri pjesëmarrëse duhet të dëshmojë që ka në stafin e saje , 

punonjësit e mëposhtëm: 3 Manovratorë Per punonjësitemësipërm te paraqiten: a) 

Kontrate pune e vlefshme c) Dëshmi kualifikimite aftësisë profesionale. Secili prej 

punonjësve te sipërpërmendur duhet te figurojnë ne liste pagesat e shoqërisë minimalisht 

per 6 muajt e fundit”.  
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Ky kriter vendoset ne përputhje menr. 162/2020 dt.23.12.2020 “Per Prokurimin Publik” 

neni 77, si edhe VKM nr.914 date nr.914 date 29.12.2014“Per miratimin e Rregullave te 

Prokurimit Publik” i ndryshuar, Neni 26 pika 8, b., neni 26, pika 5, duke qenene 

përpjesëtim dhe te lidhura ngushte me aftësitë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës 

per te krijuar besueshmërinë publike nga OE per realizimin me efikasitet dhe eficencë te 

kontratës. 

NjP argumenton këtë kriter kualifikues si me poshtë: Përderisa jane kërkuar si kategori 

te liçensësse punimeve per këtë objekt prokurimi, kategoritë si me lart, si edhe pajisje 

dhe mjete teknike sipas kriterit te veçantë te kualifikimit pika 3.8 te DST,atëherë 

rrjedhimisht kërkohen edhe stafi teknik ne përputhje me kategoritë e punimevedhe listën 

e mjeteve /makinerive te kërkuara. 

Nisur nga tipologjia e objektit të kontratës që prokurohet, NjPe gjykon 

temirëargumetuaranevojën e kësaj kërkese, vendosja e të cilës nuksjellë kufizimin e 

pjesëmarrjes së ofertuesve të mundshëm të cilët disponojnë kapacitetin teknik dhe 

profesional të nevojshëm për ekzekutimin e kontratës, duke moscënuar në këtë mënyrë 

edhe përcaktimet e nenit 2-3 të LPP, për të garantuar trajtim të barabartë dhe 

jodiskriminues për OE dhe për të mos ngushtuar konkurrencën. 

Periudha e afatit kohor te kërkuar, kërkohet ne mënyre qe AK te krijoje bindjen dhe 

besueshmërinë ne disponimin e personelit te domosdoshëm per realizimin e objektit te 

prokurimit duke patur ne konsiderate kohëzgjatjen e kontratës te parashikuar , natyrën e 

punimeve dhe vlerën e objektit te prokurimit.  

- Ne lidhje me kriterin e mëposhtëm , Grupi i Audituesve ka konstatuar se referuar 

zërave te preventivit kërkesa per makineritë :"Kamionçinë me kapacitet mbajtës 1.5 deri 

ne 2 ton", jane kërkesa te paargumentuara pasi per këto mjete nuk ka zëra te punimeve. 

Gjithashtunuk është mirëargumetuara kërkesa per mjetin kamionçinë kërkesa është ne 

kundërshtim me kërkesat per makineritë e renda pasi deri ne 3.5 ton kategoria e mjeteve 

është kamionçinë dhe mbi 3.5 ton kategoria e mjeteve është kamion. Grupi i Audituesve 

citojnë se Linja per prodhimin e inerteve e kërkuar ne këtë kriter te veçantë te 

kualifikimit garanton vendosjen ne vepër brenda parametrave optimal dhe te pranuar te 

betonit, dhe se është detyre e investitorit dhe mbikëqyrësit te punimeve verifikimi i këtij 

momenti gjate zbatimit te kontratës .  

Ne lidhje me këtë konstatim te grupit te Audituesve , NjP gjykon dhe argumenton si me 

poshtë vijon: 

Si fillim sipas procesverbalit te datës 22.4.2021te mbajtur nga komisioni i krijuar me 

urdhër te personit te autorizuar nga Titullari i AK me urdhrinme nr. 276 date 25.3.2021 

, depozituar pranë Njësisë se Prokurimit ,jane përcaktuar bazuar ne terrenin ne te cilin 

do te kryhen punimet, si edhe faktin per kryerjen e tyre ne nje kohe sa me te shpejte 

pershkak te emergjencës se tyre, kriteret e veçanta teknike , midis te cilave është edhe 

kërkesa per mjetet , liçensat apo lejet dhe pajisjet teknike te domosdoshme per realizimin 

e objektit te prokurimit. Komisioni i përllogaritjes se vlerës se fondit limit , hartimin e 

preventivit , përcaktimin e kritereve te veçanta teknike etj.,bazuar ne çmimet dhe 

karakteristikat e materialevedhe zërave te punimeve ne Manualin e çmimeve te miratuar 

me VKM nr.629, date 15.07.2015, bazuar ne analizën e çmimit qe funksionojnë per këtë 

qellim, bazuar ne gjithë dosjen teknike te përgatitur, si edhe duke marre ne 

konsideratefaktin qe pozicioni gjeografik ne te cilin do te kryhen punimet ne hapësirën 

gjeografike te ndryshme, domosdoshmërisë per përfundimin e këtyre punimeve ne nje 

kohe sa me te shpejte , terreni i vështirë ku do te kryhen punimet , ne zone te vështirë per 

kalimin e mjeteve ne disa raste, nevojshmërinë se banoreve per urën etj., kane 

përllogaritur listën e mjeteve dhe pajisjeve teknike te domosdoshëm per realizimin e këtij 
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objekti , mjete te cilat NjP i ka vendosur po te njëjta ne formulimin e kriterit te veçantë te 

kualifikimit pika 3.8 e DST, sipas argumentimit te specialisteve te fushës.  

Ne lidhje me kërkesën" Kamionçinë me kapacitet mbajtës 1.5 deri ne 2 ton", gjykojmë 

dhe argumentojmë se vendosja e tyreështë e mirëargumetuara pasi domosdoshmëria e 

tyre lidhet ne mënyre te drejtpërdrejtë me zërat e preventivit , dhe me analizën teknike 

referuese sipas Manualit miratuar me VKM nr.629, date 15.07.2015. Gjithashtu nje 

pjese e terrenit ne te cilin do te kryhen punimet nuk te lejon mundësinë e kalimit te 

mjeteve te tonazheve te renda.Citojmë nje pjese te kategorive apo zërave te preventivit te 

punimeve, transport materiale ndërtimi.  

Gjithashtu, sqarojmë grupit e Audituesve se ne DST nuk është kërkuar si pjese e mjeteve 

, kërkesa per kamionçinë me kapacitet deri ne 3.5 ton sikurse është cituar ne aktin e 

konstatimit dhe ne projekt raportin e auditimit.Besojmë se kjo pjesee aktkonstatimi dhe e 

Projektraportitështë nje lapsus dhe nuk po japim argumente apo opinion per nje pike te 

aktkonstatimi qe nuk është pjese e DST apo e procesverbalit per hartimine dokumenteve 

te tenderit .  

- Ne lidhje me kërkesën perLinja per prodhimin e inerteve e kërkuar, ashtu sikurse 

opinion i grupit te Audituesve edhe NjP argumentonse ky kriter i veçantë i kualifikimit 

garanton vendosjen ne vepër brenda parametrave optimal dhe te pranuar te betonit, dhe 

se është detyre e investitorit dhe mbikëqyrësit te punimeve verifikimi i këtij momenti 

gjate zbatimit te kontratës . Referuar specifikimeve teknike te realizimit te objektit 

,zërave te preventivit ,pozicionit dhe shtrirjes gjeografike te kanaleve vaditëse objekt 

prokurimi , si edhe faktit te domosdoshmërisë se kryerjes sa me shpejt te punimeve per 

shkak te nevojave emergjente te banoreve ,si edhe bazuar ne procesverbalin e komisionit 

te përllogaritjes se vlerës se fondit limit,referuar VKM nr. 628 date 15.07.2015, është 

gjykuar si e bazuar dhee mbështetur teknikisht dhe ligjërisht vendosja e kriterit te 

mësipërm .  

Qëllimi i vendosjes së kritereve për kualifikimii shërbejnë autoritetit kontraktor për të 

krijuar një panorama të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit 

ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. 

Per sa me lart , Kërkesat jane përcaktuarvetëm në ato që janë të përshtatshme për të 

garantuar që një kandidat ose ofertues të ketë kapacitetet juridike, financiare dhe 

aftësitë teknike e profesionale për të zbatuar kontratën që do të jepet dhe te gjitha 

kërkesatkane lidhje dhe janeproporcionale me objektin e kontratës.Si edhe NjP është 

mbështetur edhe ne faktin se këto kritere teknike te kualifikimiti ka  

vlerësuartënevojshme,përsakohëqëatojanënëpërpjesëtimmenatyrën dhe përmasate 

kontratësqëdotëprokurohetdhejodiskriminues, me qellim sigurimin e mirëpërdorimin te 

fondeve publike, uljen e shpenzimeve procedurale, rritja e efiçencës ne procedurën e 

prokurimit publik, trajtimin e barabarte dhe jodiskriminues per te gjithë operatoret 

ekonomike pjesëmarrjes ne procedurën e prokurimit publik, , sigurimin e besimit publik, 

integritetit dhe transparencës ne procedurën e prokurimit dhe jane njëkohësisht te 

hartuara apo te riformuluara edhe sipas asistencës teknike te APP. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë pasqyrim 

në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 
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-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV date 6.5.2022 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se ka marrë pjesë 1 

(një) OE, respektivisht shoqëria “K.” shpk me ofertë 10,129,070 lekë pa TVSh. 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 4.5.2021, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari i AKK.G. 

Midis bashkimit të OE “K.” shpk dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 3017, 

datë 01.6.2021 për “Ndertim ure dhe punime mbrojtje rruge, toke dhe objektesh te 

dëmtuara nga rrëshqitjet dhe reshjet” me vlerën 10,129,070 lekë pa TVSh, me afat 

punimesh 1 muaj. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

bashkimi i OE “K.” shpk, nuk plotësojnë të gjitha kriteret e DST, konkretisht; 

Nuk plotëson kriterin sipas pikës 3.8/9 dhe 10 të DST, respektivisht: 

 
Nr Emri i mjetit Njësi Sasi Statusi 

1. 
Linje per prodhim insertesh te pajisur me leje 

mjedisore  

Copë 
1 

Në pronësi ose me qira ose kontrate 

furnizimi noteriale  

2. 
Fabrike betoni te pajisur me leje mjedisore  Copë 1 Në pronësi ose me qera kontrate 

furnizimi noteriale 

 

Nga shoqëria është paraqitur kontratë me shoqërinë “B.” shpk nr. 88/42, datë 16.3.2021. 

Sipas kësaj kontrate objekti i sajë nuk përputhet me objektin e procedurës, pasi objekti i 

kësaj kontrate është për objektin “Rikonstruksion I rrjetit të ujësjellësit në fshatin 

Zgosht, Bashkia Librazhd, të AK U....”. 

Gjithashtu nga shoqëria nuk është paraqitur linjë prodhim insertesh me leje mjedisore, 

pasi leja e paraqitur është linjë prodhim beton. 

Në këto kushte ky bashkim OE nuk është në kushtet e plotësimit të të gjithë kritereve të 

DST. 

 

Konkluzioni: Procedura paraqitet probleme si në aplikimin e kritereve, ku evidentohet 

kritere jo në përputhjen me procedurën dhe tipologjinë e saj, veprime të cilat direkt ose 

indirekt kanë penguar pjesëmarrjen e procedurës, si dhe në shpalljen fitues të OE “K.” 

shpk, pasi nuk është në kushtet e plotësimit të gjitha kritereve të DST, veprime në 

paligjshmëri të dispozitave të LPP, ku KVO duhet të anulonte procedurën dhe zhvillonte 

procedurë tjetër me kushte me favorizuese, për një përdormi më efektin të fondit për 

vlerën 10.3 milionë lekë, duke ngarkuar me përgjegjësi anëtarët e KVO; J.B., E.P. dhe 

S.A. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne lidhje me konstatimin se, “kontrata me shoqërinë ‘B.’ shpk nr.88/42, date 16.03.2021 

-objekti i saje nuk përputhet me objektin e procedurës”,sqarojmë se përmbushja e 

kriterit ne lidhje me disponueshmërinë e Linjës per Prodhim insertesh dhe fabrike betoni 

është pare ne tërësi ( per territorin e Bashkise Librazhd), dhe mendojmë se fakti qe është 

per nje objekt konkret nuk cenon kualifikimin e OE K. shpk, e kemi gjykuar te vlefshme 

ne tërësi dokumentet e OE pjesëmarrjes,pasi bazuar ne nenin53 pika 4, citojmë Nje 

oferte konsiderohet e vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 
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argumentuara,të cilat nuk ndryshojnë thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e 

tjera,të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të 

korrigjohen pa prekur për mbajtjen e saj. 

Gjithashtu shoqëria ka paraqitur linje prodhim insertesh me leje mjedisore dhe linje 

prodhim beton me leje mjedisore. Bashkangjitur jane dokumentet qe e vërtetojnë këtë ne 

observacionin përkatës te KVO.  

OE K. shpk, ka plotësuar ne tërësikriteret e veçanta dhe te përgjithshme te kualifikimit , 

midis te cilave edhe kriteret e cituara nga Grupi i Audituesve.” . 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Pas analizimit të kundërshtive të subjektit, sqarojmë se ato nuk argumentojnë mangësitë 

e konstatuara nga grupi për vlerësim të padrejtë të procedurës, duke shpallur fitues një 

OE me mangësi të plotësimin e kritereve.  

Kontratat që lidhet duhet të jetë e destinuar për objektin e prokurimit dhe nuk mund të 

merret si devijim i vogël. Nga ana juaj është bere një sqarim i ligjit. Pretendimet nuk 

qëndrojnë. 

 

- Zbatimi i kontratës: 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga A.K. me detyrë ish Përgjegjëses te Sektorit te Projekteve 

dhe Investimeve, ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Sipas njoftimit zyrtar te shoqërisë “K.” Shpk data e fillimit te punimeve është 

01.06.2021, dhe data e përfundimit te punimeve është 28.07.2021 (kopje e shkresave 

bashkëlidhur), qe do te thotë qe shoqëria K. Shpk i ka filluar dhe përfunduar punimet 

konformë kushteve te kontratës, rrjedhimisht është brenda te gjitha afateve dhe 

dispozitave te përcaktuara ne kontratën per pune publike Nr. 3017 date 01.06.2021. 

Referuar paragrafit te dyte sqaroj se:  

Sipas te dhënave te Sektorit te Financave per situacion përfundimtar me date 

02.09.2021, ju bej me dije se sektori i menaxhimit te projekteve/ kontratave bazuar ne 

punimet ne terren si edhe kontratës per pune publike njeh date përfundimi punimesh 

shkresën me te cilën ka marre njoftimin zyrtar per përfundim punimesh si edhe 

situacioni përfundimtar i punimeve i dorëzuar nga firma zbatuese e punimeve ne dosje 

teknike te zbatimit (situacioni bashkëlidhur data përfundim punime 28.07.2021). Përsa i 

përket datës se faturës per pagesën e situacionit bej me dije se Sektori i Menaxhimit te 

Projekteve/ Kontratave nuk ka asnjë te drejte apo detyrim ligjor te kryeje llogaritje per 

penalitete financiare neqoftese ka vonesa ne prerjen e faturave ne sistem online).. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë. 

 

 

11- Proçedura me objekt “Ndertim Central Park (Parku Qendror)”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “NDERTIM CENTRAL PARK (PARKU QENDROR)”. 

 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 369, datë 

20.05.2021 
3. Njësia e Prokurimit 

- B.M. 

- S.K. 

- A.K. 

4. Komisioni VO nr. 369/1, dt. 

20.5.2021 

- J.B. 

- E.P. 

- S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  6. Oferta fituese (pa TVSh) 7. Diferenca me fondin limit (pa 
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36, 329,609 Bashkimi i OE E. shpk & L.K. shpk 

 36 204 188,7 
TVSh 
125,420.3 

8. Data e hapjes së tenderit  

21.06.2021 

REF-96038-05-20-2021 

9. Burimi Financimit  

Buxheti Shtetit 
10. Operatorë Ekonomike 3: 

-E. – VL 

- M.&R. shpk 

-E. shpk &L.K. shpk 

11. Ankimime 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr.4948, data e Kontratës22.8.2021 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

36,204,188, me afat 3 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me urdhër nr. 305, datë 9.4.2021 të titullarit të AK është ngritur komisioni për 

përllogaritjenfondit limit të procedurës me objekt “Ndertim Central Park (Parku 

Qendror”, me përbërje: B.M., A.K. dhe J.B. 

Referuar manuale të çmimeve miratuar me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 është hartuar 

fondi limit në vlerën 36,329,609 lekë, ku sipas vendimeve te KB, financimi është ndarë 

në dy periudha. Në vitin 2021 do financohet vlera 19,662,958 lekë dhe ne vitin 2022 do 

financohet vlera 16,666,651 lekë. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te njësisë te 

prokurimit per këtë objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e njësisë se prokurimit 

jane pranuar pjesërisht ne lidhje me mirëargumentim e kritereve te veçanta te 

kualifikimit . Sipas qëndrimit te Grupit te Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te 

mirëargumetuara nuk gjejnë mbështetje me interpretim ligjor dhe me dokumentacion 

kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesa e përcaktuar ne DST , licence lidhur me ndikimin ne mjedis te lëshuar 

nga QKL. Kodi III.2.A (1+2) & liçensë nga QKL Kodi III.2.B , "Shërbime Ekspertize 

dhe/ose profesionale lidhur me ndikimin ne mjedis,nuk gjejnë sipas grupit te Audituesve 

mbështetje ligjore.  

Sikurse ne analizën , argumentimin, observacionin përkatës te dërguar paraprakisht, me 

poshtë po Ju ridërgojmë edhe nje here shpjegimet , opinionet dhe analizën ligjore 

përkatëse te njësisë se Prokurimit per këtë objekt prokurimi.  

Ne lidhje me këtë pike te Projektraportit te Auditimit ,NjP argumenton dhe sqaron si me 

poshtë vijon : 

Referuar specifikimeve teknike te punuara nga Studio Projektuese, citojmë pjese te 

materialit përkatës: 

“ ....Mbrojtja e punës dhe e publikut 

Sipërmarrësi do te mare masa paraprake per mbrojtjen e punëtorëve te punësuar dhe te 

jetës publike si edhe te pasurive ne dhe rreth sheshit te ndërtimit. Masat e sigurimit 

paraprak te ligjeve te aplikueshme, kodeve te ndërtesave dhe te ndërtimit do te 

respektohen. 

Makineritë, pajisjet dhe çdo rrezik do te këqyren ose eliminohen ne përputhje me masat 

paraprake te sigurimit. 

Gjate zbatimit te punimeve Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet te vendosi dhe te 

mirëmbaje gjate natës pengesa te tilla dhe drita te cilat do te parandalojnë ne mënyrë 

efektive aksidentet. Sipërmarrësi duhet te siguroje pengesa te përshtateshe, shenja me 

drite te kuqe “rrezik” ose “kujdes” dhe vrojtues ne te gjitha vendet ku punimet mund te 
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shkaktojnë çrregullime te trafikut normal ose qe përbejnë ne ndonjë mënyrë rrezik per 

publikun 

Mbrojtja e ambientit 

Sipërmarrësi, me shpenzimet e veta, duhet te ndërmarrë te gjithë veprimet e mundshme 

per te siguruar qe ambienti lokal i sheshit te ruhet dhe qe linjat e ujit, toka dhe ajri (duke 

përfshirë edhe zhurmat) te jene te pastra nga ndotja per shkak te punimeve te kryera. 

Mos plotësimi i kësaj klauzole ne baze te evidentimit nga Mbikëqyrësi i Punimeve, mund 

te çojë ne ndërprerjen e kontratës. 

Transporti dhe magazinimi i materialeve 

Transporti i çdo materiali nga Sipërmarrësi do te behet me makina te përshtateshe te 

cilat kur ngarkohen nuk shkaktojnë derdhje dhe e gjithë ngarkesa te jete e siguruar. 

Ndonjë makine qe nuk plotëson këtë kërkese ose ndonjë nga rregullat ose ligjet e 

qarkullimit do te hiqet nga kantieri. Te gjitha materialet qe sillen nga Sipërmarrësi, 

duhet te stivohen ose te magazinohen ne mënyrë te përshtateshe per ti mbrojtur nga 

rrëshqitjet, dëmtimet, thyerjet, vjedhjet dhe ne dispozicion, per tu kontrolluar nga 

Mbikëqyrësi i Punimeve ne çdo kohe. 

Sheshi per magazinim  

Sipërmarrësi duhet te beje me shpenzimet e tij marrjen me qira ose blerjen e nje terreni 

te mjaftueshëm per ngritjen e magazinave me shpenzimet e tij. 

Pastrimi përfundimtar i zonës 

Ne përfundim te punës, sa here qe është e aplikueshme Sipërmarrësi, me shpenzimet e 

tij, duhet te pastroje dhe te heqë nga sheshi te gjitha impiantet ndërtimore, materialet qe 

kane tepruar, mbeturinat, skelerite dhe ndërtimet e përkohshme te çdo lloji dhe te lere 

sheshin e tere dhe veprat te pastra dhe ne kondita te pranueshme. Pagesa përfundimtare 

e Kontratës do te mbahet deri sa kjo te realizohet dhe pasi te jepet miratimi nga 

Mbikëqyrësi i Punimeve. 

Largimi i ujerave nga punimet e gërmimit 

Si pjese e punës ne zërat e gërmimit dhe jo me kosto plus per Punëdhënësin, 

Sipërmarrësi do te ndërtojë te gjitha drenazhimet dhe do te realizoje kullimin me kanale 

kulluese ,me 

pompim ose me kova si edhe te gjithë punët e tjera te nevojshme per te mbajtur pjesën e 

gërmuar te pastër nga ujerat e zeza dhe nga ujera te jashtme gjate avancimit te punës 

dhe deri sa puna e përfunduar te jete e siguruar nga dëmtimet. Sipërmarrësi duhet te 

siguroje te gjitha pajisjet e pompimit per punimet e tharjes se ujit si edhe personelin 

operativ, energjinë e te tjera, dhe te gjitha këto pa kosto shtese per Punëdhënësin. i 

gjithë uji i pompuar ose i drenazhuar nga vepra duhet te hiqet ne nje mënyrë te 

aprovueshme prej Mbikëqyrësit te Punimeve. Duhet te merren masa paraprake te 

nevojshme kundër përmbytjeve....... 

Mbrojtja e shërbimeve ekzistuese 

Sipërmarrësi do te këtë kujdes te veçantë per shërbimet ekzistuese qe jane nen siperfaqe 

te cilat mund te ndeshen gjate zbatimit te punimeve dhe qe kërkojnë kujdes te veçantë 

per mbrojtjen e tyre , si tubat e kanalizimeve, tubat kryesore te ujësjellësit, kabllot 

elektrike kabllot e telefonit si dhe bazamentet e strukturave qe jane pranë. Sipërmarrësi 

do te jete përgjegjës per dëmtimin e ndonjë prej shërbimeve si dhe duhet t’i riparoje me 

shpenzimet e tij, nëse këto shërbime jane ose jo te paraqitura ne projekt. Nëse autoritetet 

përkatëse pranojnë te rregullojnë vete ose nëpërmjet nje nën Sipërmarrësi te emëruar 

nga ai vete , demet e shkaktuara ne këto shërbime, Sipërmarrësi do te rimbursoje te 

gjithë koston e nevojshme per këtë riparim, dhe ne se ai nuk bën nje gjë te tille, këto 

kosto mund i zbriten nga çdo pagese qe Punëdhënësi ka per ti bere ose do ti beje 

Sipërmarrësit ne vazhdim te punimeve. 
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Heqja e materialeve te tepërta nga gërmimi 

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Sipërmarrësi do te largohet ne vendet e 

aprovuara. 

Kur është e nevojshme te transportohet material mbi rrugët ose vende te shtruara 

Sipërmarrësi duhet ta siguroje këtë material nga derdhja ne rruge ose ato vende te 

shtruara. 

....Heqja e materialeve te tepërta nga gërmimi 

I gjithë materiali i tepërt i gërmuar nga Sipërmarrësi do te largohet ne vendet e 

aprovuara. 

Kur është e nevojshme te transportohet material mbi rrugët ose vende te shtruara 

Sipërmarrësi duhet ta siguroje këtë material nga derdhja ne rruge ose ato vende te 

shtruara..... 

Sipas relacionit topografik te punuar nga Studio Projektuese Z. C. shpk,  

Përshkrimi fiziko-gjeografik i zonës. 

Zona ku do ndërtohet Parkundodhet ne qendër te qyteti te Librazhdit. Nga verifikimi ne 

terren u konstatua se terreni është i mbuluar nga bimësia dhe godina 1 dhe 2 katëshe ta 

degraduara.....”.  

NjP gjykon dhe argumenton se: Këto kritere mbështeten ne vlerën eobjektit te 

prokurimit, tipologjia e punimeve, analiza teknike e kryerjes se punimeve,shtrirjen 

gjeografike te kryerjes se veprës , projektit teknik, zërave te preventivit dhe materialeve 

te nevojshme per përmbushjen me sukses te investimit, edhe kthimin e gjendjes se 

terrenit ku do te punohet te rehabilituar , pa cenuar dhe dëmtuar mjedisin përreth si 

edhe faktin qe zona ku do te punohet është nje zone urbane dhe tejet e populluar .  

Këto kriterevendosen ne përputhje me ligjinnr.10 081, datë 23.2.2009” Per licencat, 

autorizimet dhe lejet ne RSH”, ligjin nr.10 440, datë 07.07.2011 “Për vlerësimin e 

ndikimit në mjedis ”, të ndryshuar etj. 

Referuar projekt preventivit, specifikimeve teknikedhe relacioneve teknike të procedurës 

së mësipërme të prokurimit, NjPgjykon se këtokritere teautoritetit kontraktor përsa i 

përket kategorive të liçencave të kërkuara është kërkuar në përputhje me natyrën dhe 

zërat e punimeve të ndërtimit për objektin që prokurohet pasi objekti i prokurimit është 

veprimtari e mirëfilltë ndërtimi dhe zërat e kërkuar për realizimin e tij si: ndërtim, 

përgatitje betoni, vendosje tubacionesh rehabilitim terreni, gërmime etj.,bëjnë të 

domosdoshme kërkesën që operatorët ekonomikë të interesuar për të marrë pjesë në këtë 

procedurë, të jenë të pajisur me licencë per grumbullim dhe transportim te mbetjeve te 

ngurta, stacionim te dherave sipas gërmimit dhe liçensën per ndikim ne mjedis. 

Terreni ne te cilin do te kryhen punimet është ne nje zone urbane , ne qendër teqytetit te 

Librazhdit, si rrjedhoje disponimi i licencës të vlefshme - Kodi III.2.B - Për grumbullim 

dhe transportim të mbetjeve të ndryshme urbane (mbetjet që dalin nga punimet) është 

shume i domosdoshëm pasi duhet te largohen këto mbetje nga terreni ne te cilën do te 

punohet sipas rregullave ligjore ne fuqi dhe pa dëmtuar mjedisin përreth dhe pa 

shkaktuar ndotje te mjedisit.  

Qëllimi i vendosjes së kritereve për kualifikimii shërbejnë autoritetit kontraktor për të 

krijuar një panorama të përgjithshme të kapaciteteve dhe mundësisë së operatorit 

ekonomik për përmbushje me sukses të kontratës. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të pa argumentuara. 
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-Zhvillimi i procedurës: 

Me PV date 21.6.2021 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

3 OE. Me PV nr. 3, date 24.6.2021 është bërë vlerësimi I procedurës, duke konkluduar 

se nga 3 OE pjesëmarrës janë skualifikuar 2 OE dhe kualifikuar bashki I OE “E. + L.K.” 

me ofertë 36,204,188 lekë. 

Në këtë procedurë kanë marrë pjesë 3 OE. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 21.7.2021, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari I AKK.G. 

Midis bashkimit të Bashkimi i BOE “E. +L.K.” shpk dhe AK është hartuar dhe 

firmosur kontrata nr. 4948, datë 22.8.2021 për “Ndertim Central Park (Parku Qendror” 

me vlerën36.204.188 lekë pa TVSh, me afat punimesh 3 muaj nga data e nënshkrimit të 

kontratës. 

 

12- Procedura me objekt “Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatit Polis Gostime, Njësia 

Administrative Polis , Bashkia Librazhd”. 

 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatit Polis Gostime, Njësia Administrative 

Polis , Bashkia Librazhd”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 377, datë 

24.05.2021 
3. Njësia e Prokurimit nr. 377, dt. 

24.5.2021 

- B.M. 

- S.K. 

- A.K. 

4. Komisioni VO nr. 377/1 , dt. 

24.5.201 

H.H. 

S.O. 

S.A. 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

66,223, 040 
6. Oferta fituese (pa TVSh) 
M.&SH. shpk 

64,984,256 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 
1,238,784 

8. Data e hapjes së tenderit  

01.7.2021 

REF-96307-05-24-2021 

9. Burimi Financimit  

Buxheti Shtetit  
10. Operatorë Ekonomike 3: 

-B. 

- BOE M.shpk&SH. 

- N. 

 

11. Ankimime 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr.5330, data e Kontratës11.10.2021 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

77,721,107, me afat 5 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me urdhër nr. 309, datë 15.4.2021 të titullarit të AK është ngritur komisioni për 

përllogaritjenfondit limit të procedurës me objekt “Ndertim ure dhe punime mbrojtje 

rruge , toke dhe objektesh te dëmtuara nga rrëshqitjet dhe reshjet”, me përbërje: B.M., 

A.P. dhe J.B.. 

Project/preventivi është hartuar në studio private “E.” shpk. 

Referuar manuale të çmimeve miratuar me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 është hartuar 

fondi limit në vlerën 66,223,040 lekë, financim I cili do të realizohet në 4 faza, 

respektivisht: 

Në vitin 2021 në vlerën 13,224,608 lekë. 

Në vitin 2022 në vlerën 4,294,097 lekë. 

Në vitin 2023 në vlerën 4,297,056 lekë dhe  

Në vitin 2024 në vlerën 44,387,279 lekë. 
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-Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit, pas dërgimit te observacioneve përkatëse te NjP per këtë 

objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e NjP jane pranuar pjesërisht ne lidhje 

me mirëargumentim e kritereve te veçanta te kualifikimit. Sipas qëndrimit te Grupit te 

Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te mirëargumetuara nuk gjejnë mbështetje me 

interpretim ligjor dhe me dokumentacion kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesate përcaktuar ne DST , lidhur me kategoritë e Licensave ,nuk gjejnë sipas 

grupit te Audituesve mbështetje ligjore.  

- Kriteri i veçantë i kualifikimit: “ 3.2.Operatoret ekonomike duhet te disponojnë 

Liçensën e Shoqërisë, e nevojshme per zbatimin e kontratës. Per këtë duhet te paraqesin 

liçensën përkatëse te shoqërisë, bazuar ne formatin e miratuar me Vendim te Këshillit te 

Ministrave Nr. 42 date 16.01.2008 ”Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

Proçedurat e dhënies së liçensave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

Subjekteve juridike që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. Këto Licenca duhet te lëshohen 

nga Institucionet përkatëse.  

Ky kriter vendoset ne përputhje meLigjin nr. 162/2020 dt.23.12.2020 “Per Prokurimin 

Publik” neni 77,, sipas se cilës AK kërkon kualifikimin profesional te OE duke kërkuar 

liçensat profesionale te lëshuara nga Autoritetet kompetente shtetërore per veprimtaritë 

e kërkuara dhe per te cilat do te lidhet kontrata, si edhe bazuar ne Ligjin nr. 8402 date 

10.09.1998 “ Per kontrollin dhe disiplinimin e punimeve te ndërtimit”,VKM nr.914 date 

nr.914 date 29.12.2014“Per miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik” i ndryshuar, 

Neni 26 pika 8, a.dhe Vendimin nr. 42, date 16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per 

kriteret dhe procedurat e dhënies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit te subjekteve juridike, qe ushtrojnë veprimtari ndërtimi"”,shtojca II,III,IV, 

sipas zërave dhe vlerës se punimeve përkatëse referuar preventivit te punimeve, gjithashtu 

ështëmbështetur edhe ne vendimmarrjet e shumta te KPP, te cilat unifikojnë praktiken ne 

fushën e legjislacionit publik. 

Klasifikimi sipas niveleve per çdo kategori punimesh zbatimi është bere ne baze te 

vlerëste punimeve per çdo kategori punimesh te kërkuar ne preventiv, ne mbështetje 

teVendimin nr. 42, date 16.01.2008 "Per miratimin e rregullores per kriteret dhe 

procedurat e dhënies se licencave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te 

subjekteve juridike, qe ushtrojnë veprimtari ndërtimi”.  

Argumentimi: Kërkesa e mësipërme është përcaktuar bazuar në nenin 77, të ligjit nr. 

162, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”,si dhe të ligjit nr.10081, datë 23.2.2009, 

"Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", të ndryshuar, dhe të 

nenit 18, të ligjit nr.8402, datë 10.9.1998, "Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit", të ndryshuar si edhe Vendimin nr. 42, date 16.01.2008 "Per miratimin e 

rregullores per kriteret dhe procedurat e dhënies se licencave profesionale te zbatimit, 

klasifikimit dhe disiplinimit te subjekteve juridike, qe ushtrojnë veprimtari ndërtimi", pikat 

e liçencës dhe kategoritë me klasifikimet përkatëse caktohen duke u mbështetur ne punimet 

e parashikuara ne preventivin e objektit dhe ne vlerën totale te punimeve per secilën 

kategori. 

Me anë të këtij kriteri kërkohet që operatorët ekonomikë të dëshmojnë se disponojnë 

licencat profesionale që parashikohen nga legjislacioni në fuqi për kryerjen e 

shërbimeve, objekt i kontratës, të lëshuara nga autoritetet kompetente.  
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Kategoritë e kërkuara janë kërkuar bazuar në zërat dhe vlerat e punimeve, si më poshtë: 

Kategoria e 

kërkuar 

Përshkrimi i 

kategorisë sipas 

legjislacionit të 

fushës 

Zërat e punimeve që parashikohen 

të kryhen në preventiv, që 

përfshihen në kategorinë përkatëse 

Niveli i 

klasifikimit i 

kërkuar për 

kategorinë 

respektive 

Vlera e punimeve që 

parashikohen të kryhen në 

preventiv, që përfshihen në 

kategorinë përkatëse 

N.P-1  Punime gërmimi ne 

toke 

Punime Gërmimi dhe mbushje për 
Ndërtim Tubacioneve të Transmetim, 
Punime Gërmimi dhe mbushje për 

Ndërtim Tubacioneve të 

Shpërndarjes, PUNIME NDERTIMI 
PER DEPON BETON - ARME 200 

m3 etj 

B 21- 50 milion lekë.  

NP-7  Ujësjellës, gazsjellës, 

vajsjellës, vepra 

kullimi e vaditje 

Tubacione Transmetimi Burim 2 –

Depo, Punime Ndërtim Pusetat 

Thyerjes vijës Pjezometrike, 

Tubacione Ujësjellësi, Ndërtim 

strukture metalike për Kalim Lumi 
Prog.+2550 , Punime ndërtim 

Kolektor Rrjetin Shpërndarës etj.  

C 51 – 100 milion lekë 

NP-12 Punime të 
inxhinierisë së 

mjedisit 

Te gjithakategoritë e punimeve  B 21- 50 milion lekë 

NS-1  Punime për prishjen e 

ndërtimeve 

Prishje struktura prej betoni, etj.  A Nuk e kalon vlerën 20 milion 

leke 

N.S -18 Punime 

topogjeodezike 

Pothuajse te gjithë kategoritë e 
punimeve, Ndërtim strukture 

metalike për Kalim Lumi 
Prog.+2550, Punime Per Ndertim 

Mure Tip Gabion, PUNIME 

NDERTIMI PER DHOMEN E 
SHERBIMIT, Punime Gërmim 

Mbushje etj.  

C 51 – 100 milion lekë 

N.S-20 Shpime gjeologo-
inxhinierike, puse e 

shpime për ujë 

Punime Ndërtim Pusetat Thyerjes 
vijës Pjezometrike, Tubacione 

Ujësjellësi, Punime ndërtim Kolektor 

Rrjetin Shpërndarësetj.  

A Nuk e kalon vlerën 20 milion 

leke 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara. 

 

 -Zhvillimi i procedurës: 

Me PV date 9.8.2021 është bërë hapja dhe vlerësimi i procedurës, ku evidentohet se kanë 

marrë pjesë 3 OE. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me OE të skualifikuar, rezulton se KVO-ja ka 

vepruar në përputhje me dispozitat e LPP dhe kritereve të DST, pasi nga OE nuk janë 

plotësuar kritereve. Më hollësisht trajtuar në Projektraport auditimin e paraqitur. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmë Bashkimi i OE “M. + SH. ” 

shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 64,984,256 leke pa TVSh, 

është identifikuar si oferta e suksesshme. 

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 23.8.2021, raport i cili është konfirmuar dhe 

nga Titullari I AKK.G. 

Midis bashkimit të Bashkimi i OE “M.&SH. ” shpk dhe AK është hartuar dhe firmosur 

kontrata nr. 5330, datë 11.10.2021 për “Ndërtimi i Ujësjellësit te fshatit Polis Gostime, 

Njësia Administrative Polis, Bashkia Librazhd” me vlerën 64,984,256 lekë pa TVSh. me 
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afat punimesh 5 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si 

data e fillimit të punimeve. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

bashkimi i OE M. shpk & SH. shpk, plotësojnë të gjitha kriteret e DST për tu shpallur 

fitues. 

 

 

13- Procedura me objekt: “Mirëmbajtje ne performancë te rrugëve kryesore rurale dhe 

te asfaltuara te Bashkise Librazhd”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Mirëmbajtje ne performancë te rrugëve kryesore rurale dhe te 

asfaltuara te Bashkise Librazhd”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 335, datë 

14.5.2020 
3. Njësia e Prokurimit nr. 335, dt. 

14.5.2020 

S.K. 

B.M. 

A.K. 

4. Komisioni VO nr. 336, dt. 

14.5.2020 

E.P. 

B.B. 

S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur. Shërbim marrëveshje kuadër” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 28,115,088lekë  

6. Oferta fituese (pa TVSh) “R.+ V.K.” 

ShPK. me vlerën e ofertës 27,997,762 

lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 118 mijë lekë ose 0.41%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

8.6.2020 

REF -58134-05-14-2020 

9. Burimi Financimit  

Bashkia Librazhd.  
10. Operatorë Ekonomike 13: 

a-Skualifikuar 12 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

 

11. Ankimime 12. Përgjigje Ankesës nga A 13. PërgjigjeKPP 

 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 2579, datë 24.6.2020 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

27,997,762 lekë, me afat 12 muaj 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

Me urdhër nr. 26, datë 8.01.2020 të personit të autorizuar B.P.është ngritur komisioni për 

hartimin e fondit limit dhe të specifikimeve teknike (M.B., B.M. dhe B.K.).  

Me vendim të KB nr. 21, datë 28.2.2020 “Për një ndryshim në buxhetin e VKB nr. 149, 

datë 30,12,2019 është bërë ndryshim buxheti për vlerën 33,738,124 lekë, konfirmuar nga 

Prefekti Qarkut Elbasan me nr. 450/1, datë 12.3.2020 me destinacion “Mirëmbajtje në 

performancë të rrugëve rurale dhe të asfaltuara Bashkia Librazhd”. 

 

- Ankesa në kritere 

Me shkresën ankesë (shtojca 21), nr. 204, datë 21.5.2020 (prot bashki nr. 1969, datë 

20.5.2020), shoqëria “K.K.” shpk ka bërë ankesë në lidhje me disa kritere të aplikuara 

nga AK. 

Me urdhër nr. 354, datë 20.5.2020 është urdhëruar pezullimi I procedurë deri në 

shqyrtimin e ankesës nga KSHA (E.P., B.B. dhe S.A.). 

Me relacion datë 20.5.2020 drejtuar Titullarit të AK, KSHA ka vendosur mos marrjen në 

konsideratë të ankesës dhe lënien në fuqi të kritereve të aplikuara nga NJP. 

Me shkresën nr. 1969/1, datë 20.5.2020 AK Bashkia Librazhd kthen përgjigje subjektit.  

 

-Vlerësimi i kritereve. 

Në aplikimin e kritereve janë konstatuar kritere jo në përputhje me kushtet e 

zhvillimit të procedurës dhe në përputhje me nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 të ligjit nr. 

9643 , datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, si dhe nenet 27 “Kontrata e mallrave” 
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dhe neni 61 “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, të VKM nr. 914, datë 

29.12.2014 ndryshuar, konkretisht: 
 

Në pikën 3.2 të DST, janë kërkuar kategori liçensë: NP-4/B. 

Njësia e prokurimit nuk ka përcaktuar se në rastin e bashkimi i OE çdo anëtar i grupit 

duhet të dorëzojë liçencat profesionale sipas zërave të preventivit që merr përsipër të 

realizojësipas marrëveshjes së bashkëpunimit. 

Asnjë nga kategoritë e punime të paraqitura (niveli B), është I paargumentuar dhe 

volume I zërave që përfaqësojnë këto punime nuk është me nivelin e të ardhura të 

kategori (B). 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraporti e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraporti e Auditimit , pas dërgimit te observacioneve përkatëse te NjP per këtë 

objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e NjP jane pranuar pjesërisht ne lidhje 

me mirëargumentim e kritereve te veçanta te kualifikimit . Sipas qëndrimit te Grupit te 

Audituesve , mbi aplikimin e kritereve jo te mirëargumetuara nuk gjejnë mbështetje me 

interpretim ligjor dhe me dokumentacion kriteret e mëposhtëm:  

 Kërkesa e përcaktuar ne DST , per drejtuesin teknik sipas se cilës duhej te jete i 

pranishëm ne objekt.  

 Kërkesate përcaktuar ne DST , lidhur me kategoritë e Licensave NP-4B ,nuk 

gjejnë sipas grupit te Audituesve mbështetje ligjore.  

 

- Ne lidhje me kriterin e veçantë te kualifikimit pika, “ 3.5. Operatorët ekonomike 

pjesëmarrës duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) 

Drejtuesin Teknik i punimeve/shërbimeve në objekt i cili duhet të jetë i përfshirë ne 

liçensën e shoqërisë dhe te deklaroje se do te jetepranishëm gjatë gjithë kohës që do të 

kryhen punimet/shërbimetnë objekt, i cili të kenë eksperiencë pune minimumi10 vjet 

dheshoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme:Librezë pune(përkatëse) Kontratë pune 

e vlefshme(përkatëse) Diplomë CV”.  

Sipas grupit te Audituesve, Kriteri i vendosur nga NjP per eksperiencën e drejtuesit 

teknik min 10 vjet është ne kundërshtim me VKM nr. 42, date 16.01.2008 ,CV e kërkuar 

nuk shërben per te vlerësuar përmbushjen e ndonjë kriteri te vene nga autoriteti 

kontraktor , AK duhet ne hartimin e kritereve te jete gjithëpërfshirës , duke krijuar 

kushte per nje konkurrim gjithëpërfshirës.  

NjP gjykon se ky kriter është ne përputhje me përcaktimet e VKM 914/2014 ku 

shprehimisht përcaktohet ; 

Për të provuar kapacitetet teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon: 

a. një listë të personelit kryesor, të nevojshëm për të zbatuar objektin e prokurimit 

dhe/ose komponentët e saj.Lista e personelit kryesor duhet të përfshijë CV-të e tyre dhe 

liçensat profesionale, kur kanë të tilla; dhe/ose c) dëshmi për fuqinë punëtore të 

operatorit ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit;dhe/ose  

b.  dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen 

në dispozicion operatorit ekonomik për të përmbushur kontratën. 

Eksperienca mbi 10 vite është kërkuar per ti dhënë AK-se garanci te shtuar se shërbimi i 

mirëmbajtjes do te kryhej nga personeli i OE qe zotëronte eksperience te 

mjaftueshëmper përmbushjen me sukses te këtij shërbimi per shkak edhe sepse rrugët qe 

do te mirëmbaheshin ishin neper terrene malore te vështira dhe ne stinën e reshjeve 
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qarkullimi ne to vështirësohej kështu qe edhe mirëmbajtja e tyre duhej te behej nga 

personel i kualifikuar dhe me eksperience.  

Per sa me sipër, duke qene se ky Kriter i mësipërm është në proporcion me natyrën dhe 

përmasat e kontratës qe është prokuruarnë zbatim të nenit 46 pika 1 të LPP-së., ky 

konstatim mendojmë dhe gjykojmë te mospërfshihet ne Raportin Finalte auditimit. 

- Ne kriterin e veçantë te kualifikimit pika 3.2 e DST, midis te tjerash është kërkuar 

edhekategoria e liçensës NP/4 B .  

Njësia e Prokurimit ne lidhje me këtë konstatim te Audituesve gjykon dhe argumenton si 

me poshtë vijon: 

Duke marre ne konsiderate vlerën e objektit te prokurimit 28,115,088 leke pa TVSh,si 

edhe zërat kryesore te parashikuar ne preventiv kategoria NP-4/B,e kërkuar është e 

mirëargumetuara dhe vendosur ne mënyrë te drejte dhe te sakte:N.P – 4 Rrugë, 

autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale. 

Sipas VKM nr. 42, date 16.01.2008 “ Per miratimin e rregullores per kriteret dhe 

procedurat e dhënies se licensave profesionale te zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit te 

subjekteve qe ushtrojnë veprimtari ndërtimit”, e ndryshuar:  

LIDHJA II, Kategorizimi sipas punimeve të zbatimit në ndërtim,  

-Per këto kategori punimeshte kërkuara ne DST :  

N.P – 4 Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista 

aeroportuale,kategoria e kërkuar Niveli B 21- 50 milion lekë.  

Per sa me lartcituam kërkesa per NP 4 B është e mirëargumetuara dhe e lidhur 

drejtpërdrejtë me vlerën e objektit te prokurimit.  

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për kritere të paargumentuara të cilat nuk gjejnë pasqyrim 

në raportin përfundimtar.  

Ndërsa për kriteret e tjera të cilat gjejnë pasqyrim në këtë raport nga subjekti janë 

paraqitur të njëjtat argumente si në fazën e akt konstatimeve për të cilat grupi i KLSH 

është shprehur në fazën e Projektraportit arsyen e mos marrjen në konsideratë dhe të 

pasqyruara në raportin përfundimtar. 

 

- Zhvillimi i procedurës: 

Me PV datë 8.6.2020 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë marrë pjesë 

3 OE.Me PV nr. 3, datë 12.6.2020 është bërë vlerësimi I procedurës, duke konkluduar se 

në këtë procedurë ka marrë pjesë vetëm bashkimi I OE “R.+ V.K.” me ofertë 27,997,762 

lekë pa TVSh. 

 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, informojmëBashkimi i OE “R.+ V.K.” 

shpk, se oferta e paraqitur, me një vlerë të përgjithshme prej 27,997,762 leke pa 

TVSh,është identifikuar si oferta e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit është bërë në datë 12.6.2020.  

Ankesa: JO  

 

Raporti përmbledhës është mbajtur me datë 23.06.2020, raport I cili është konfirmuar 

dhe nga Titullari I AKK.G. 

Midis bashkimit të BOE “R.+ V.K.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata 

nr. 2579, datë 24.6.2020 për “Mirëmbajtje ne performancë te rrugëve kryesore rurale 

dhe te asfaltuara te Bashkise Librazhd” me vlerën 27,997,762 lekë pa TVSh. me afat 

punimesh 12 muaj nga dorëzimi i sheshit të ndërtimit, kjo datë do të konsiderohet si data 

e fillimit të punimeve. 
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- Vlerësimi i procedurës: 

Nga auditimi i dokumentacionit në dosjen e procedurës dhe sistemin SEP, u konstatua se 

bashkimi i OE “R.+ V.K.” SHPK, nuk plotësojnë të gjitha kriteret e DST, ku 

evidentohen kritere të cilat janë kundërshtuar nga OE si të pa argumentuar, 

konkretisht; 

1- Nga shoqëria “R.G.” shpk, nuk plotësohen pikat e liçensës NP-12/A dhe NS-

18/A, ku referuar marrëveshjes së bashkëpunimit, kjo shoqëria ka punime që 

përfaqësojnë këto zëra. 

2- Kontrata e paraqitur nga shoqëria “R.G.” shpk për manovratorë (S.G., 

ekskavatorist me leje nr. 2683, datë 18.9.2015, K.SH., automakinist me leje nr. 2680, 

datë 18.9.2015 dhe F.SH., ekskavatorist me leje nr. 2756, datë 4.11.2015), kontrata e 

punës nuk janë në noterizuara siç kërkohet në DST, kriter për të cilën është bërë 

ankesë dhe nga OE tjerë. 
Në këto kushte ky bashkim OE nuk është në kushtet e plotësimit të të gjithë kritereve të 

DST. 

 

Konkluzioni: Nga sa trajtuam procedura paraqitet me problem në aplikimin e kritereve 

jo të mirëargumetuara si dhe në përputhje me tipologjinë e procedurës, veprime të cilat 

direkt ose indirekt kanë çuar në mos pjesëmarrjen e OE në procedurë dhe skualifikim e 

OE me ofertë më të leverdishme. 

Gjithashtu, procedura paraqitet me probleme dhe në vlerësimin e OE fitues, pasi nuk 

plotëson të gjitha kriteret e DST, ku për të njëjtat mangësi janë skualifikuar OE me 

ofertë më të leverdishme, veprime në paligjshmëri të përdorimit të fondeve me vlerën 

28,115,028 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar me ligjin neni 2, “Parimet e 

përzgjedhjeje”, neni 28, “Anulimi i një procedure”, neni 76, “S`kualifikimi i ofertuesve”, 

neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, neni 97, “Njoftimi i fituesit dhe nënshkrimi i kontratës”, 

pika 1, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, i ndryshuar, neni 26, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, pika 5, Neni 66, 

“Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 67, “Klasifikimi i ofertave”, neni 69, 

“Njoftimi i fituesit” dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e NJHDT: S.K., B.M. dhe 

A.K.dhe anëtarët e KVO: E.P, B.B. dhe S.A.. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraportin e Auditimit” nga B.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne lidhje me përcaktimet ne Projektraport per fazën e vlerësimit , po Ju ridërgojmë edhe 

nje here qëndrimete KVO përkatësisht per konstatimetpërkatëse :  

Ne lidhje me konstatimin:“Nga shoqëria “R.” shpk, nuk plotësohen pikat e liçensës NP-

12/A dhe NS-18/A”sqarojmë se përmbushja e kriterit ne lidhje me kategoritë te 

punimevebehet nga te dy OE pjesëmarrjes ne baze te kontratës te noterizuar te bashkimit 

te operatoreve ekonomike si edhe bazuar ne dispozitat ligjore dhe normative ne fuqi.  

Gjithashtu edhe plotësimi i kriterit te veçantë ne lidhje me disponueshmërinë e 

manovratorëve me kontrate pune noteriale është i plotësuar nga BOE “R.” shpk + 

“V.K.” shpk, konkretisht nga OE “V.K.” shpk.  
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Bashkimi i operatoreve BOE “R.” shpk + “V.K.” shpk, ka plotësuar te gjithë kriteret e 

veçanta dhe te përgjithshme te kualifikimit , midis te cilave edhe kriteret e cituara nga 

Grupi i Audituesve. 

Bashkangjitur observacionevejane dërguarte gjitha dokumentet qe vërtetojnë 

përmbushjen e kritereve te kualifikimit nga BOE sipas konstatimit te mësipërme.”.. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Pas analizimit të kundërshtive të subjektit, sqarojmë se ato nuk argumentojnë mangësitë 

e konstatuara nga grupi për vlerësim të padrejtë të procedurës. Në lidhje me mangësi se 

nuk plotëson kategoritë e liçensë NS-8/S dhe manovratorë nuk kanë të noterizuar 

kontratën e punës të shoqërisë “R.G.” shpk, sqarojmë se çdo njëri nga bashkimi i OE 

duhet të plotësojë në raport me përqindje kategoritë që ka marrë përsipër, këtu hyn dhe 

për numrin e punonjësve. Pretendimet nuk qëndrojnë. 

 

14- Procedura me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane në 

Bashkinë Librazhd”. 
 
 Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt “Shërbimi i pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane në Bashkinë 

Librazhd”. 

1. Urdhër Prokurimi Nr. 425, datë 

18.6.2020 

3. Njësia e Prokurimit nr. . 425, datë 

18.6.2020 

S.K. 

B.M. 

A.K. 

4. Komisioni VO nr. 426, dt. 

18.6.2020 

E.P. 

C.V. 

S.A. 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit  

“E hapur- shërbimi” 

5. Fondi Limit (pa TVSh)  

 119,565,169 lekë 

6. Oferta fituese (pa TVSh) “A.” + 

“A.” ShPK. me vlerën e ofertës 

13,725,553 lekë pa TVSh. 

7. Diferenca me fondin limit (pa 

TVSh 773 mijë lekë ose 0.6%. 

8. Data e hapjes së tenderit  

14.7.2020 ndryshuar me 20.7.2020 

REF -61912-06-18-2020 

9. Burimi Financimit  

Bashkia Librazhd.  
10. Operatorë Ekonomike 1: 

a-Skualifikuar 0 OE 

b- Kualifikuar 1 0E 

11. Ankimime 

PO 

12. Përgjigje Ankesës nga AK 

PO 

13. PërgjigjeKPP 

PO 

b. Kontrata 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 3623, datë 31.8.2020 
15. Vlera e kontratës (me TVSh) 

118,792,326 lekë, me afat 4 vite 
 

Burimi të dhënave: Dosja fizike dhe auditim në SPE (Sistemi i prokurimit elektronik). 

 

 

Me urdhër nr. 318, datë 6.5.2020 nga Titullari i AK (me delegim B.P.) është ngritur 

komisioni për hartimin e fondit limit (C.V., E.A., A.D., L.SH. dhe E.C.). 

Me urdhër nr. 267, datë 19.4.2019 të Kryetarit të BashkisëK.G.është ngritur komisioni 

për hartimin e Planit vendorë të Menaxhimit të Mbetjeve, i përbërë nga B.P.me detyrë 

Sek. Përgjithshëm Bashkia Librazhd, C.V. me detyrë Drejt. Agjensia e Punëve Publike, 

A.D. me detyrë Spec. Shërbimeve, E.A. me detyrë Spec. Drejtoria e PZHT dhe B.A.me 

detyrë Përgj. Sek. Buxheti, kjo në zbatim të ligjit nr. 9537, datë 18.5.2006 “Për 

menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme” i ndryshuar, ligjin nr. 1043, datë 9.6.2011 “Për 

mbrojtjen e mjedisit”, ligjin nr. 10440, datë 7.7.2011 “Për vlerësimin e ndikimit në 

mjedis”, ligjin nr. 10463, datë 22.9.2021 “Për mbrojtjen e integruar të mbetjeve” dhe 

VKM nr. 175/2011 “për menaxhimin 3 strategjisë kombëtare të menaxhimit të mbetjeve 

dhe të planit kombëtarë të menaxhimit të mbetjeve”. 

 

Me Vendim të KB nr. 35, datë 28.4.2020 është miratuar fondi për dhënie me sipërmarrje 

të shërbimit të pastrimit për periudhën 01.7.2020 – 31.12.2024 për vlerën 150,227,462 

lekë me TVSh, nga e cila: 

- Për periudhën 01.7.2020 – 31.12.2020 në shumën 20,247,782 lekë me TVSh. 
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- Për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021 në shumën 32,266,629 lekë me TVSh. 

-  Për periudhën 01.01.2022 – 31.12.2022 në shumën 32,397,081 lekë me TVSh. 

- Për periudhën 01.01.2023 – 31.12.2023 në shumën 32,571,017 lekë me TVSh. 

- Për periudhën 01.01.2024 – 31.12.2024 në shumën 32,744,953 lekë me TVSh. 

Ky vendim është miratuar nga Prefekti Qarkut Elbasan me shkresën nr. 594/1, datë 

5.5.2020. 

- Zhvillimi procedurës: 

Me urdhrin e prokurimit nr. 425, datë 18.6.2020 nxjerrë nga B.P. (personi i autorizuar) 

është përcaktuar fondi limit 119,565,159 lekë pa TVSh, forma e procedurës e tenderit “E 

hapur-shërbime” me mjete elektronike ku është përcaktuar NjP dhe me urdhrin nr. 426, 

datë 18.6.2020, KVO dhe data e hapjes së tenderit në datën 20.7.2020. 

 

- Ankesa për kritere 

a-Me shtojcës 21 nga shoqëria R. shpk me datë 20.6.2020 (prot bashki nr. 2524, datë 

22.6.2020) është bëre ankesë mbi kriteret e aplikuara, duke bërë dhe argumentimin e 

tyre, në kundërshtim me nenin 46 të LPP dhe neni 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i 

ndryshuar. 

Me urdhër nr. 429, datë 22.6.2020, AK Bashkia Librazhd ka bërë pezullimin e 

procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA (E.P, C.V.dhe S.A.). 

Në relacioni e hartuar nga KSHA mbi ankesën e bërë, konstatohet se pjesërisht 

pretendimet janë marrë në konsideratë, duke hequr vitin 2019. 

Me shkresën nr. 2524/1, datë 24.6.2020 është kthyer përgjigje shoqërisë “R.” shpk. 

 

b-Me shtojcës 21 nga shoqëria “A.” shpk me datë S’KA (prot bashki nr. 2551, datë 

23.6.2020) është bëre ankesë mbi kriteret e aplikuara, duke bërë dhe argumentimin e 

tyre, në kundërshtim me nenin 46 të LPP dhe neni 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, i 

ndryshuar. 

Me urdhër nr. 433, datë 23.6.2020, AK Bashkia Librazhd ka bërë pezullimin e 

procedurës deri në shqyrtimin e ankesës nga KSHA (E.P, C.V.dhe S.A.). 

Në relacioni e hartuar nga KSHA mbi ankesën e bërë, konstatohet se pjesërisht 

pretendimet janë marrë në konsideratë, duke hequr vitin 2019. 

Me shkresën nr. 2551/1, datë 25.6.2020 është kthyer përgjigje shoqërisë “A.” shpk. 

 

Me PV nr. 2, datë 26.01.2021 është bërë hapja e procedurës, ku evidentohet se kanë 

marrë pjesë 2 OE. 

Me PV nr. 3, datë 5.2.2021 është bërë vlerësimi i procedurës, duke konkluduar se 2 OE 

pjesëmarrjes janë skualifikuar 1 OE dhe kualifikuar një. 

Pas vlerësimit të dokumentacionit teknik/ligjorë, KVO ka skualifikuar shoqërinë “SH.” 

shpk, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion dhe ofertë, duke kualifkuar bashkimin e 

OE “M. + SH.” shpk. 

Me nr. extra, datë 15.2.2021 nga KVO është hartuar raporti përmbledhës i firmosur nga 

komisioni i vlerësimit, i miratuar nga Titullari i AKK.G., mbi ecurinë e procedurës së 

tenderit, informacionin mbi kualifikimet dhe skualifikimet e operatorëve. 

 

Midis bashkimit të OE “M. + SH.” ShPK dhe AK është hartuar dhe firmosur kontrata nr. 

2106, datë 8.4.2021 për “Shërbimi i pastrimit dhe menaxhimit të mbetjeve urbane në 

Bashkinë Librazhd)” me vlerën 13,725,553 lekë pa TVSh. me afat punimesh 30 ditë nga 

data e nënshkrimit të kontratës. 
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Nga auditimi i dokumentacionit në lidhje me skualifikimin e shoqërisë “SH.” shpk dhe 

shpalljen fitues të bashkimit të OE “M. + SH.” ShPK, u konstatua se vlerësimi është në 

përputhje me kuadrin ligjorë të LPP dhe kërkesave tëDST. 

 

- Vlerësimi i procedurës: 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i 

audituar është paraqitur observacioni me shkresë nr. 3542/1, datë 01.09.2022 “Mbi 

Projektraportin e Auditimit” ngaB.P., ku janë shprehur objeksionet si më poshtë: 

Pretendim i subjektit: 

Ne Projektraportin e Auditimit, pas dërgimit te observacioneve përkatëse te NjP per këtë 

objekt prokurimi, argumentimet dhe opinionet e NjP jane pranuar plotësisht. 

Per pjesën e vlerësimit te procedurës se prokurimit publik, sikurse është dërguar edhe ne 

observacionin përkatës, KVO me poshtë po Ju ridërgon edhe njëherë sqarimet dhe 

argumentimet përkatëse.  

…………………..“ KVO , ne baze te materialeve qe disponohen ne dosjen e prokurimit 

por edhe nga verifikimi ne Sistemin e Prokurimit publik arsyeton se konstatimi i 

audituesve , nuk është i drejte dhe i bazuar dhe mendojmë qe KVO ka gjykuar dhe 

vlerësuar drejte ne vlerësimin dhe kualifikimin e BOE.  

AK, pavarësisht nga përcaktimi i pikës 1 të nenit 53, duhet të korrigjojë vetëm gabimet 

aritmetike, që zbulohen gjatë shqyrtimit të ofertave, me kusht që këto të mos jenë bërë 

për qëllime mashtrimi. AK njofton menjëherë për këto korrigjime ofertuesin që ka 

paraqitur ofertën. 

AK, në zbatim të pikës 4 të nenit 53, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është 

në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e 

kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij 

ligji. 

AK vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e 

tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të 

korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.3.... 

 

NeVKM nr. 914 date 29.12.2014 “ Per miratimin e rregullave te prokurimit publik , i 

ndryshuar , është përcaktuar se:  

Neni 74 Bashkimi i operatorëve ekonomikë  

1. Oferta mund të paraqitet nga një bashkim operatorësh ekonomikë, ku njëri prej të 

cilëve i përfaqëson të tjerët gjatë procedurës dhe në rast përzgjedhjeje edhe gjatë 

zbatimit të kontratës. Në ofertë duhet të përcaktohet pjesa e shërbimit, punës ose 

furnizimit, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. 2. Para dorëzimit të 

ofertës, bashkimi duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku të 

përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit 

/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. 

Pas krijimit të bashkimi i OE, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e 

tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen 

së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga 

përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke 

specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i 

                                                           
3Ndryshuarmeligjinnr.182/2014“PërdisandryshimedheshtesanëLigjinnr.9643,datë20.11.2006 
“Përprokuriminpublik”,tëndryshuar. 
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operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej 

anëtarëve të këtij bashkimi. 

Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë kërkesat ligjore, të 

parashikuara në nenin 45 të LPP-së dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit.Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të 

përmbushen nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, 

shërbim apo furnizim, të përcaktuara në aktmarrëveshje. Kur oferta paraqitet nga një 

bashkim operatorësh, kushti i përcaktuar në shkronjën “a”, të pikës 6, të nenit 26, të 

këtyre rregullave, plotësohet nga anëtari, i cili ka përqindjen më të madhe të 

pjesëmarrjes në bashkim. Anëtarët e tjerë të bashkimit do të paraqesin kontrata të 

ngjashme, në raport me përqindjen e pjesëmarrjes së tyre në bashkim.  

Operatori ekonomik, pjesëtar i një bashkimi, nuk mund të paraqesë njëkohësisht dhe 

oferta individuale. Bashkimi i operatorëve ekonomikë nuk ndryshon pas dorëzimit të 

ofertës, në të kundërt oferta e tij refuzohet…….. 

Gjithashtu ne DST është parashikuar se: 2.1. Nëse oferta dorëzohet nga nje Bashkim 

Operatoresh Ekonomike , duhet te dorëzohen:  

A) Marrëveshja e noterizuar sipas se cilës është krijuar bashkimi i operatoreve 

ekonomike zyrtarisht. 

B) Prokura e posacme.  

Shënim : Nëse oferta dorëzohet nga nje Bashkim Operatoresh Ekonomikeatëherë ne 

respektim te VKM me nr. 914, date 29.12.2014 , para dorëzimit te ofertës bashkimi i 

operatoreve ekonomike duhet të krijohet zyrtarisht, me një marrëveshje të noterizuar, ku 

të përcaktohen përfaqësuesi i grupit, përqindja e pjesëmarrjes së punës/shërbimit 

/furnizimit dhe elementet konkrete, që do të kryejë secili nga anëtarët e këtij bashkimi. 

Pas krijimit të bashkimi i OE, anëtarët e bashkimit caktojnë me prokurë përfaqësuesin e 

tyre për dorëzimin e ofertës. Kjo marrëveshje e shkruar dhe prokura duhet të dërgohen 

së bashku me kualifikimet dhe ofertën ekonomike, e cila duhet të nënshkruhet nga 

përfaqësuesi. Përfaqësuesi duhet të bëjë edhe sigurimin e ofertës, nëse kërkohet, duke 

specifikuar pjesëmarrjen në bashkimin e operatorëve ekonomikë. Në rast se bashkimi i 

operatorëve ekonomikë shpallet fitues, kontrata duhet të nënshkruhet nga secili prej 

anëtarëve të këtij bashkimi…”.  

Ne lidhje me konstatiminse mungojnë dokumentet e mëposhtëmvene Sistemin e 

Prokurimit Elektronik konkretisht : 

1. Nga shoqëria “A.” + “A.”, nuk jane paraqitur pasqyrat financiare viti 2017. 

1. Nga bashkimi i OE “A.” + “A.”, nuk është plotësuar pika 2.4.5 e DST, ku 

kërkohet qe OE te jene te pajisur me leje te lëshuar nga QKL me kod III.1.A, me kod 

III.2.A dhe me kod III.2.B, liçensë me kod III.1.A per pastrim, larje sprucim kontejnerësh 

ose kontrate shërbimi me nje shoqëri tjetër qe te këtë liçensë. 

2. Asnjë nga bashkimi i OE nuk plotëson piken 4. OE duhet te jene te pajisur me; 

liçensën e lëshuar nga Qendra Kombëtare e Licensimit me kod III.1 A per pastrim larje 

sprucim kontejnerësh ose 

b)Kontrate shërbimi per pastrim larje sprucim pontonierësh nje subjekt tjetër I cili duhet 

te jete I pajisur me Liçensën nga Qendra Kombëtare e Licensimit me kod III. 1 A per 

pastrim larje sprucim kontejnerësh. Plotësimi i njërit prej dy kushteve te 

sipërpërmendura(a ose b) e bën ofertën te kualifikueshme.” 

KVOsqarojmë se per përmbushjene kritereve te mësipërme BOE shoqëria “A.” shpk+ 

“A.” shpk, kane paraqitur ne SPE dokumentet përkatës qe vërtetojnë përmbushjen e 

secilit prej kritereve te kërkuara nga te dy OE pjesëmarrjes ne baze te kontratës te 

noterizuar te bashkimit te operatoreve ekonomike si edhe bazuar ne dispozitat ligjore 

dhe normative ne fuqi.  
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Gjithashtu ne Sistemin e Prokurimit Publik jane paraqitur,depozituar certifikata ISO 

14001, OHSAS 18001, ISO 39001dhe jane te rregullta . Bashkangjitur jane Certifikatat 

ISO.  

Ne lidhje me disponimin e Certifikatave ISO , mendojmë se ne zbatim dhe ne baze te 

nenit 53 pika 4, te Ligjit nr.9643 dt.20.11.2006 “Per Prokurimin Publik”, i ndryshuar, 

citojmë :  

AK vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thellësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e 

tjera, të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të 

korrigjohen pa prekur përmbajtjen e saj.”, mosdisponimit i Certifikatave ISO te tjera 

nuk cenon vlefshmërinë e ofertës ekonomike. 

Per analizën se ISO –te nga kërkimi ne ŵebsite nuk jane aktivet, argumentojese gjatë 

kohës qe është zhvilluar procedura e prokurimit në vitin 2020, ISO -t kane qene te 

rregullta dhe sipas parashikimeve ligjore. Nga ana tjetër, AK nuk mund te mbajë 

përgjegjësi për dokumentacion i cili paraqitet i noterizuar në dosjen e tenderit. Në këtë 

rast, përveç se janetë ngarkuara në sistem SPE, ISO –tejanë paraqitur të noterizuara 

pranë AK, sipas parashikimeve.  

Gjithashtu,informojmë se llogaria e audituesit në SPE është aktivemomentalisht dhe në 

çdo moment mund te aksesoni dokumentacionin e OE, për tu bindur se dokumentacioni i 

ngarkuar në SPE është i plotë dhe i saktë, sipas kritereve të kërkuara. 

Ne lidhje me piken e konstatimit se nisur nga fakti qe bashkimi i OE “A.’+ ‘A..’, ka 

kontrata shërbim ne nje pjese te konsiderueshme te bashkive ne vend, KVO duhet te 

kërkonte informacion mbi mjetet dhe drejtuesit teknik qe ky bashkim OE ka angazhuar 

ne kontratat e tjera, KVO ka gjykuar dhe arsyetuar si me poshtë vijon : 

Përderisa BOE “A.+ A.” shpk kane patur nje kontrata me Bashkinë Librazhd per nje 

periudhe prej me shume se 4 vite, kemi arsyetuar se nuk ka qene e nevojshme kërkimi ne 

Institucionet e tjera per informacion , përderisa Bashkia Librazhd ka patur kontrate me 

këtë BOE dhe ka rezultuar i suksesshëm përmbushja dhe zbatimi i kontratës….”. 

Qëndrim i grupit të KLSH: 

Argumentet e paraqitura nga subjekti janë marrë në konsideratë për mangësitë e 

konstatuara nga grupi i KLSH për vlerësimin e padrejtë të bashkimit të “A.” shpk+ “A.” 

shpk. Procedura nuk ka probleme. 

 

 

4.1. ZBATIMI I PUNIMEVE 

Në zbatim të pikës 4.4 të Programit të Auditimit nr. 512//1, datë 27.05.2022, në 

Bashkinë Librazhd, nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizua regjistri i investimeve 

të përfunduara në periudhën e auditimit. Nga kjo analizë, janë përzgjedhur për auditim 

objektet në bazë të vlerës së kontratës si më poshtë: 

 

I. “Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, Bashkia Librazhd)  

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 4619 prot datë 

20.10.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd, të përfaqësuar nga 

Kryetari i BashkisëK.G.dhe Bashkimi i OE “K.” SHPK, me administrator Q.K. me 

licencë profesionale NZ & “K.” SHPK, me administrator M.K. & “L.” me administrator 

R.K. Vlera e kontratës është 59,995,025 lekë me tvsh, me financim dyvjeçar, për vitin 

2020 në vlerën 19,200,600 lekë me TVSH dhe pjesa e mbetur, për vitin 2021. Afati 
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zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 120 ditë kalendarike nga data e 

nënshkrimit të kontratës.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipasaktit me nr. 4620 prot, datë 20.10.2020, 

është lidhur kontrata me OE “” SHPK me përfaqësues A.P., me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1208/13 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

1,168,730 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 4950 prot., datë 22.09.2021, 

është emëruar për kryerjen e këtij shërbimi shoqëria “N.” SHPK, me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 3101/7 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

173,455 lekë me TVSH.  

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, nuk administrohet në dosje Leje Infrastrukturore. Ky veprim është në 

kundërshtim meLigjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 

39, “Leja e ndërtimit” sipas të cilit “1.Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo 

ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të 

ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij 

ligji. 

2. Dokumenti i lejes së ndërtimit përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e 

punimeve të ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues të aplikimit dhe 

normave dhe standardeve të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në 

zbatim të tij. 

3. Përfituesi i lejes së ndërtimit, pronari i ndërtimit, sipërmarrësi, mbikëqyrësi dhe 

zbatuesi i punimeve janë përgjegjës solidarisht, sipas nenit 52, shkronjat “e” dhe “ë”, të 

këtij ligji, për kryerjen e punimeve në përputhje me këtë ligj, me dispozitat ligjore që 

rregullojnë veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, me dokumentet e 

planifikimit në fuqi, si dhe me kushtet dhe kriteret e lejes së ndërtimit.” dhe ngarkon me 

përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë Librazhd K.G., mbikëqyrësin e punimeve dhe 

kontraktorin e punimeve. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga shoqëria “” SHPK në vitin 2017 dhe është miratuar 

nga Kryetari i Bashkisë Librazhd, K.G.. 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 

20.10.2020duhet të përfundonin në datën 19.02.2021 dhe kanë përfunduar me datë 

07.06.2021.  

Me shkresën nr. 59 prot., datë 16.12.2020, sipërmarrësi i punimeve ka njoftuar 

pezullimin e punimeve, për shkak të kushteve të vështira atmosferike. Me shkresën pa 

nr. prot, datë 20.01.2021, sipërmarrësi i punimeve ka kërkuar shtyrjen e afatit të 

përfundimit të punimeve. Për sa sipër, me shkresën nr. 335/1 prot., datë 21.01.2021, 

është hartuar Amendamenti i Kontratës, sipas të cilit miratohet shtyrja e kontratës me 3 

muaj kalendarikë. Me shkresën nr. 18 prot., datë 08.03.2021 është bërë njoftimi i 

rifillimit të punimeve. Nga sipërmarrësi është bërë kërkesa me nr. 20 prot, datë 

18.05.2021, për shtyrjen e afatit të përfundimit të punimeve me 20 ditë. Është mbajtur 

Amendamenti i kontratës me nr. 2727 prot, datë 18.05.2021, sipas të cilit është miratuar 

shtyrje afati deri në datën 07.06.2021.  

- Pas kërkesës së sipërmarrësit të punimeve, me shkresën me pa nr. prot, datë 

25.05.2021, Mbikëqyrësi i punimeve i ka dërguar investitorit Bashkia Librazhd kërkesën 

për miratimin e ndryshimeve në projektin fillestar të zbatimit të punimeve. Pas kësaj 

kërkese, është hartuar dhe miratuar tabela e ndryshimit të volumeve, me punime që 

shtohen/hiqen në vlerën 13,105,355/11,650,207 lekë pa TVSH (ose rreth 26% e vlerës 
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totale), i nënshkruar edhe nga Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë Librazhd,B.P.. Këto 

ndryshime kanë kërkuar edhe përdorimin e fondit rezervë, në vlerë 1,456,190 lekë. 

- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Projekt i zbatimit, preventivi bazë dhe i ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, Bashkia Librazhd 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 4619 prot datë 20.10.2020 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 59,995,025 

lekë 

BOE fitues “K.” SHPK & “L.” SHPK & 

“K.” SHPK 

16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar 

-Vlerame tvsh 59,993,774 lekë 

-Vlera pa tvsh 49,994,812 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 120 ditë, Zbatuar 226 ditë. 

Fillimi punimeve: 20.10.2020 

Përfundimi punimeve : 07.06.2021 

 

19. Zgjatja e kontratës 

Amendament me nr 335/1 prot., datë 

21.01.2021, shtyrja e afatit me 3 

muaj, Amendament nr. 2727 prot, 

datë 18.05.2021, shtyrje afati deri në 

datën 07.06.2021. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

OE “Z.” SHPK 

Licenca Nr: 

MK ... 

Kontrata me nr. 4620 prot, 

datë 20.10.2020 

Likuiduar 

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

OE “N.” SHPK 

Licenca Nr: 

MK ... 

Kontrata nr. 4950 prot., datë 

22.09.2021 

Likuiduar(......le

kë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 12.10.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim Nuk ka.  24. Fletë Hyrja Nr.... 

datë..................lekë 

(për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e 

punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo 

punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 

Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore në vlerën 976,500 lekë pa tvsh. 

 
Tabela nr. 1 

 

Nr Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

         

2 
Punime betoni, guri 

dhe gabioni 
       

3 
Mur guri mbajtës e 

themele, ll.ç M25 
m3 4500 880.4 880.4 663.4 217 976,500 

 Total  976,500 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

 

2-Punime betoni, guri dhe gabioni 

1. Zëri 3. Mur guri mbajtës e themele, ll.ç M 25. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri 

është 1250 m3. Në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar ky zë pune 

figuron në sasinë 880.38 m3. Në librin e masave volumi i këtij zëri pune është 880.38 m3, 

i detajuar për gjatësitë e mureve, me gjerësi dhe lartësi të ndryshueshme. Nga verifikimi 

i librit të masave, rezulton se është gabuar në veprimet aritmetike për llogaritjen e 

volumit. Nga rillogaritja, volumi i këtij zëri është 663.4 m3, ose 217 m3 më pak se 

volumi i situacionuar. Për pasojë, vlera e këtij volumi është përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve. 
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Titulli i Gjetjes 1: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, 

Bashkia Librazhd, nga zbatuesi i punimeve BOE “K.” SHPK & “L.” 

SHPK & “K.” SHPK, për zërin e punimeve 2.3.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërin e punës “Mur 

guri mbajtës e themele, ll.ç M 25”, për pasojë vlera e kësaj diference 

është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin 

e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 4619 prot 

datë 20.10.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 4620 prot, datë 20.10.2020. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 

4950 prot., datë 22.09.2021. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik 

në fondet e Bashkisë Librazhd.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Librazhd të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

976,500 lekë pa tvsh nga BOE “K.” SHPK & “L.” SHPK & “K.” 

SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4619 prot datë 

20.10.2020 me objekt “Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, 

Gizavesh, Dorëz”, Bashkia Librazhd, vlerë kjo e cila përfaqëson një 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1.A.P. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2.V.B. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara. 

 

II. “Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së Lumit Shkumbin (Faza II dhe 

faza III)”, Bashkia Librazhd  

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 2106 prot. datë 

08.04.2021 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd, të përfaqësuar nga 

Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë B.P. dhe Bashkimi i OE “M.” SHPK, me 

administrator E.B. me licencë profesionale NZ 6803/6 & “SH.” SHPK me administrator 

Y.B., me licencë profesionale NZ 3580/17. Vlera e kontratës është 16,470,664 lekë me 

TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 30 ditë kalendarike 

nga data e nënshkrimit të kontratës. Në dosje administrohet Amendamenti i kontratës nr. 

1, me nr. prot, 4225, datë 04.08.2021, i cili ka bërë shtyrjen e afatit të përfundimit të 

punimeve deri në datën 12.08.2021. 
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Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipasaktit me nr. 864/1 prot, datë 16.02.2021, 

është lidhur kontrata me OE “A.” SHPK me përfaqësues A.P., me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1208/13 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

302,902 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 4755 prot., datë 13.09.2021, 

është emëruar për kryerjen e këtij shërbimi shoqëria “A.” SHPK, me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2928/8 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

36,000 lekë me TVSH.  

Për marrjen e përkohshme në dorëzim të objektit në dosje administrohet certifikatë me 

nr. 5204 prot, datë 05.10.2021, në zbatim të Urdhrit të Nëpunësit Autorizues me nr. 

4806, datë 15.09.2021, nga grupi i punës me përbërje ing. B.M., ing. J.B. dhe ing. J.M.. 

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, nuk administrohet në dosje Leje Infrastrukturore. Ky veprim është në 

kundërshtim meLigjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 

39, “Leja e ndërtimit” sipas të cilit “1.Leja e ndërtimit është e nevojshme për çdo 

ndërtim, riparim, restaurim apo prishje të objekteve ekzistuese, instalim apo ngritje të 

ndërtimeve të përkohshme, me përjashtim të rasteve të parashikuara nga neni 41 i këtij 

ligji. 

2. Dokumenti i lejes së ndërtimit përshkruan të gjitha kushtet për kryerjen e 

punimeve të ndërtimit në përputhje me dokumentacionin shoqërues të aplikimit dhe 

normave dhe standardeve të përcaktuara në këtë ligj dhe aktet nënligjore të nxjerra në 

zbatim të tij. 

3. Përfituesi i lejes së ndërtimit, pronari i ndërtimit, sipërmarrësi, mbikëqyrësi dhe 

zbatuesi i punimeve janë përgjegjës solidarisht, sipas nenit 52, shkronjat “e” dhe “ë”, të 

këtij ligji, për kryerjen e punimeve në përputhje me këtë ligj, me dispozitat ligjore që 

rregullojnë veprimtarinë e ndërtimit në Republikën e Shqipërisë, me dokumentet e 

planifikimit në fuqi, si dhe me kushtet dhe kriteret e lejes së ndërtimit.” dhe ngarkon me 

përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë Librazhd K.G., mbikëqyrësin e punimeve dhe 

kontraktorin e punimeve. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga Zyra e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të 

Territorit në vitin 2020 dhe është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Librazhd, K.G.. 

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 

08.04.2021duhet të përfundonin në datën 07.05.2021 dhe kanë përfunduar me datë 

12.08.2021, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë edhe 

amendamentin e kontratës.  

Me shkresën nr. 2418 prot., datë 28.04.2021, Investitori ka kërkuar pezullimin e 

punimeve, për shkak të kushteve të punimeve të kryera nga Ujësjellësi Librazhd në të 

njëjtin kantier ndërtimi. Me shkresën nr. 4225/1 prot, datë 04.08.2021, Mbikëqyrësi i 

punimeve ka njoftuar rifillimin e punimeve. Për sa sipër, me shkresën nr. 4225 prot., 

datë 04.08.2021, është hartuar Amendamenti i Kontratës, sipas të cilit miratohet shtyrja e 

kontratës deri në datën 12.08.2021.  

- Pas kërkesës së sipërmarrësit të punimeve për ndryshimin e volumeve të parashikuara, 

në datën 19.04.2021 është mbajtur procesverbal konstatimi ndërmjet sipërmarrësit të 

punimeve, mbikëqyrësit të punimeve dhe investitorit Bashkia Librazhd. Pas këtij 

procesverbali, është hartuar dhe miratuar tabela e ndryshimit të volumeve, me punime që 

shtohen/hiqen në vlerën 1,124,095/726,915 lekë pa TVSH (ose rreth 8.2 % e vlerës 

totale), i nënshkruar edhe nga Kryetari i Bashkisë Librazhd,K.G.. Këto ndryshime do të 

kërkojnë edhe përdorimin e fondit rezervë në vlerë 399,180 lekë. 
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- Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

1. Projekt i zbatimit, preventivi bazë dhe i ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 

 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së Lumit Shkumbin (Faza II dhe faza 

III”, Bashkia Librazhd 

14.Lidhja e kontratës 

Nr. 2106 prot datë 08.04.2021 

 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 16,470,664 

lekë 

OE fitues “M.” SHPK & “SH.” SHPK 

16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar 

-Vlerame tvsh 16,467,552 lekë 

-Vlera pa tvsh 13,772,960 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 30 ditë ,Zbatuar30 ditë. 

Fillimi punimeve: 08.04.2021 

Përfundimi punimeve : 04.08.2021 

19. Zgjatja e kontratës 

Amendament me nr. 4225 prot., datë 

04.08.2021, shtyrja e afatit deri 

në12.08.2021.  

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

OE “A.” SHPK 

Licenca Nr: 

MK .... 

Kontrata me nr. 864/1 prot, 

datë 16.02.2021 

Likuiduar 

 lekë 

Pa likuiduar  

 

21. Kolaudatori i punimeve 

OE “A.” SHPK 

Licenca Nr: 

MK ... 

Kontrata nr. 4755 prot., datë 

13.09.2021 

Likuiduar(......le

kë) 

Pa likuiduar (........ 

lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 17.09.2021 

23.Akt i marrjes në dorëzim nr. 5204, datë 

05.10.2021  

24. Fletë HyrjaNr.... 

datë..................lekë (për mallrat) 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të 

rishikuar, si dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e 

punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo 

punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 

Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore në vlerën 126,560 lekë pa tvsh. 

 
Titulli i Gjetjes 1: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së Lumit Shkumbin 

(Faza II dhe faza III”, Bashkia Librazhd, nga zbatuesi i punimeve 

BOE “M.” SHPK & “SH.” SHPK, për zërat e punimeve 2.6, dhe 2.1, 

4.5, 5.2, 5.6 dhe 5.7.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Trotuar 

me 6 cm beton”, “FV puseta elektrike kontrolli 40x40x40, çmimi”, 

“FV hekur i zakonshëm Ø 6-10” etj., për pasojë vlera e këtyre 

diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin 

e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2106 prot 

datë 08.04.2021. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 864/1 prot, datë 16.02.2021. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 

4755 prot., datë 13.09.2021. 
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Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik 

në fondet e Bashkisë Librazhd.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projektpreventivit. 
Rëndësia: I ulët. 
Rekomandime: Nga Bashkia Librazhd të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 

126,560 lekë pa tvsh nga BOE “M.” SHPK & “SH.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4619 prot datë 

20.10.2020 me objekt “Ndërtim miniparku i qytetit pranë 

Argjinaturës së Lumit Shkumbin (Faza II dhe faza III”, Bashkia 

Librazhd, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1.E.M me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2.G. S. me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara. 

 

 

5. Auditim i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

1. Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 

përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) 

të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të 

Lartë të Shtetit”. 

KLSH-ja ka dërguar në Bashkinë Librazhd rekomandimet e auditimit me shkresën e saj 

nr. 1115/6datë 11.2.2021. Ndërsa nga Bashkia Librazhd për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH është kthyer përgjigje me shkresën nr. 357/2, datë 11.2.2020, duke respektuar 

afatin brenda afatit 20 ditor. 

Për zbatimin e rekomandimeve të KLSH nga Kryetari i Bashkisë është nxjerrë urdhri nr. 

108, datë 11.2.2022 “Për ngritjen e grupit të punës për ndjekjen dhe zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH”, ku përgjegjës për zbatimin e këtij urdhri ështëBajram 

Piskatshi me detyrë Sekretar i pë4gjithshëm. 

Statusi: Zbatuar 

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë Librazhd, me 

shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 1115/6 prot, datë 17.01.2022 dhe duhet të raportonte 

në KLSH brenda 6 muajve ose brenda datës 18.7.2022 (referuar nenit 30, pika 2 e ligjit 

nr.154 datë 27.11.2014 “Për funksionimin dhe organizimin e KLSH, për raportimin 

brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të RPA).  

Statusi: Zbatuar 

 

3. Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të 

Rekomandimeve të KLSH, siç përcaktohet në nenin 50-Auditim i jashtëm, pika 5, të ligjit 

nr. 68/2017, datë 27.4.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Bashkia Librazhd ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të rekomandimeve, por nuk 

ka raportuar në këshillin e njësisë (këshillin bashkiak), bazuar në ligjin nr. 68/2017, 



137 

 

datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i jashtëm ku 

përcaktohet se; 5. Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i 

Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore 

përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit të auditimitdhe 

raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij. 

Statusi: Pa zbatuar 

 

 

A. MASAT ORGANIZATIVE: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i programimit, realizimit dhe monitorimit të 

buxhetit për vitin 2020 u konstatua se: 

a. Realizimi i buxhetit për vitin 2020 nga 1,509,523 mijë lekë të planifikuara janë 

realizuar 1,302,996 mijë lekë ose në masën 86%. Në mosrealizim kanë ndikuar realizimi 

në nivele jo të kënaqshme i zërit 602 “Shpenzime operative” në masën 71%, pra kemi 

planifikim me rezervë të tij dhe zërit230-231 “Shpenzime për investime” në masën 77%, 

nga mos realizimi i projekteve në vlerë të plotë. 

b. Përvitin 2020 kanë ndodhur 6 ndryshime në vlerën 49,526,098 lekë, të cilat tregojnë 

për rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer procesin e 

planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së kostos së produkteve, në një 

mjet jo real, të qëndrueshëm dhe efektiv. 

c. Detyrimet e papaguarapër vitin 2020 sipas bilancit janë në shumën 55,842,835lekë ose 

në masën 3.7 % të shpenzimeve të planifikuara, të cilat kanë ardhur duke u ulur, 

krahasuar me vitin 2019, ku detyrimet ishin në shumë të konsiderueshme prej 

258,456,283 lekë. Detyrimet e papaguara sipas bilancit të vitit 2020 nuk rakordojnë për 

shumën 8,700,647 lekë me raportiminnë MFE, që i përket e detyrimeve të prapambetura 

për investime të pa financuara nga Ministritë e linjës dhe FZHSH, të cilat nuk janë 

përfshirë në raportim. 

d. Të ardhurat janë realizuar për vitin 2020 në masën 83.1%, ndërsa vlera e debitorëve të 

akumuluar ndër vite për taksa e tarifa vendore, paraqitet në nivele relativisht të larta, në 

shumën 88,905 mijë lekë. Referuar këtyre treguesve të të ardhurave të realizuara, 

konstatohet se financimi i buxhetit vjetor 2020 është bërë në masën më të madhe prej 

87% nga Buxheti i Shtetit (transferta e pakushtëzuar dhe transferta e kushtëzuar e 

transferta specifike) dhe 13% nga të ardhurat e veta. Këto veprime janë në kundërshtim 

me Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” nenet 42,43,47,50,52 dhe 65; ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore” i ndryshuar, neni 41, me ligjin nr. 68/2017 datën 27.4.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” neni 40,42, me Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 “Për 

procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” pika 106, Udhëzimin e MF nr. 5, datë 

27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Kreu “Detyrimet e 

prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, pikat 82-91; ligji nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar neni 12 pika 3. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 17-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.)  

1.1.Rekomandim: Strukturat drejtuese të Bashkisë Librazhd, në bashkëpunim me 

Grupet e Menaxhimit të Programeve të kryejnë një proces planifikimi të buxhetit në 

mënyrë të kujdesshme dhe të përgjegjshme, në mënyrë që programimet e shpenzimeve 

buxhetore gjatë vitit koherent, të jenë sa më të argumentuara dhe ndryshimet të jenë sa 

më të vogla dhe vetëm për raste të domosdoshme. 

Nga verifikimi rezulton se: 
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Strukturat drejtuese të Bashkisë, në bashkëpunim me Grupet e menaxhimit të 

Programeve për vitin koherent 2022 kanë punuar dhe realizuar një planifikim të 

besueshëm ku programete shpenzimeve buxhetore janë planifikuar afër realitetit dhe 

besojmë se gjatë vitit do të ketë ndryshime të vogla. 

Statusi: Zbatuar 

 

1.2.Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në bashkëpunim me 

Drejtorinë e të Ardhurave Vendore të marrë masa, që planifikimi i të ardhurave të bëhet 

mbi baza reale dhe shpërndarja e fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit 

të hyrjeve të parasë dhe të angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve 

financiare, duke rritur financimet nga të ardhurat e veta. 

Nga verifikimi rezulton se: 
Drejtoria e Buxhetit dhe MenaxhimitFinanciar në bashkëpunim me Drejtorin e të 

Ardhurave Vendorekanëbërë të mundur një planifikimtë të ardhurave sa më realitetit, 

duke zvogëluar evazionin fiskal, ku kjo ka bërë të mundur përdorimin efiçenttë burimeve 

financiare dhe aftësia paguese e Bashkisë është e mirë. 

Statusi: Zbatuar 

1.3.Rekomandim: Për uljen e borxhit në mënyrë të kontrolluar Drejtoria e Buxhetit dhe 

Menaxhimit Financiar të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material tëplotë 

për gjendjen në fund të vitit ushtrimor të faturave të pa likuiduara të prapambetura, të 

hartojë një grafik, duke zbatuar radhën e pagesave. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ka hartuar plan veprimipëruljen e 

borxhit, duke raportuar në Ministrinë e financaveçdo 4- muajnë zbatim të Udhëzimit të 

Ministrisë së Financavenr. 37 datë 6.10.2020. 

Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar ka paraqitur në Këshillin e Bashkisë një 

raport përdetyrimet e prapambetura ku për zvogëlimin e tyre Këshilli Bashkiak ka marrë 

vendimin nr. 9 datë 28.02.2022. Marrja e këtyre masave ka bërë të mundur uljen në 

mënyrë drastike të borxhit në vlerën 55.842.835 lekë ne fund të vitit 2020 nga 

258.456.283 lekë që ishte në fund të vitit 2019. Kjo ulje ka vazhduar dhe për vitin 2021 

ku borxhi në fund të vitit është 19.778.698 lekë.  

Statusi: Zbatuar 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga testet e transaksioneve financiare të kryera nëpërmjet 

bankës, rezultoi se janë kryer pagesa me urdhër-shpenzime në 99 raste faturash me vlerë 

533,332,960 lekë, mbi afatin 30 ditor të faturave për shpenzime mallra e 

shërbime/investime të mbërritura në Bashkinë Librazhd, ku 73 raste në vlerën 

340,221,044 lekë janë kryer pagesa të vonuara në vitin 2020 dhe 26 raste në vlerën 

193,111,716 lekë janë kryer pagesa të vonuara në 6-mujorin e parë të vitin 2021 për 

fatura të vitit 2020, ku në pjesën më të madhe të rasteve janë krijuar nga vetë institucioni 

për mungesë likuiditetesh (mos realizim të ardhurash). Këto veprime janë në 

kundërshtim me Ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 52, me ligjin nr. 68/2017 datë 27.04.2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 44 “Kontrolli i shpenzimeve”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 17-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

2.1. Rekomandim: Bashkia Librazhd të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në 

mënyrë që të mos krijojë kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE), për 

likuidimin e faturave në kohë, me qëllim mos krijim borxhi për fatura të pa likuiduara 

dhe futjen e institucionit në vështirësi financiare. 

Nga verifikimi rezulton se: 
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Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar për vitin koherent dhe në vazhdimësika 

marrë masa kjo në bashkëpunim dhe me Drejtorinë e të ardhurave vendore të krijoj 

likujditete të mjaftueshme për likujdimin në kohë sipas radhës të faturavedhe si pasojë e 

këtyre masave gjendja financiare e Bashkisë është e mirë, Bashkia Librazhd hynë tek 

Bashkitë me performancë të mirë në shkallë Republike. 

Statusi: Zbatuar 

3. Gjetje nga auditimi: Realizimi i të ardhurave për vitin 2020 nga 148,780 mijëlekë të 

planifikuaraose në masën 83.1%, me një mosrealizim në vlerën 25,082 mijë lekë ose 

17% e planit të miratuar. Borxhi tatimor i akumuluar nga viti 2011 deri në 31.12.2020 

paraqitet në shumën prej 88,905,568 lekë, ku vetëm për vitin 2020 shuma e debitorëve e 

evidentuar është 25,082 mijë lekë, vlera këto të konsiderueshme, që përbëjnë të ardhura 

të munguara për Bashkinë Librazhd. Administrimi i procesit për mbledhjen e detyrimeve 

tatimore ka mangësi në lidhje me ndjekjen e veprimeve procedurale nga ana e Drejtorisë 

së të Ardhurave Vendore, pasi nuk janë ezauruar në kohë dhe me efikasitet të gjitha 

hapat dhe mekanizmat e përcaktuar në legjislacionin tatimor për të siguruar mbledhjen e 

këtyre detyrimeve. Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH” ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 

4.12.2014, Kreu XI“ Mbledhja me forcë edetyrimit tatimor të papaguar” neni 89, 90, 91, 

93, 97,98, meligjin nr.68/2017, datë 27.04.2014 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

i ndryshuar, Kreu VIII “Zbatimi i buxhetit” neni 42. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 

faqe 31-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Bashkia Librazhd të hartojë strategji me qëllim mbledhjen 

detyrimeve të prapambetura dhe të zbatojë procedurat ligjore për realizimin dhe 

arkëtimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në momentin që lind detyrimi. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoriae Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Drejtoria e te Ardhurave Vendore ne 

bashkëpunim dhe me Policinë Bashkiake kanë hartuar programe të përbashkëtakanë 

marrë të gjitha masat organizative për mbledhjen qoftë dhe me forcë të detyrimeve të 

prapambetura, kjo ka bërë të mundur që këto detyrime të ulen. 

Statusi: Zbatuar 

 

4. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” në aktiv për të dy periudhat, si për vitin ushtrimor 2020 në vlerën 55,842,835 

lekë dhe për vitin paraardhës 2019 në vlerën 150,082,231 lekë nuk rakordon me gjendjen 

e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv, ku për vitin ushtrimor 2020 

mosrakordim është në vlerën prej 20,561,920 lekë. Vlera e detyrimeve afatshkurtra të 

klasës 4 në pasiv të bilancit viti ushtrimor 2020 është 80,342,119 lekë (llog.401 

“Furnitorë e llog. lidhur me to” në vlerën 3,937,364 lekë + llog.467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në vlerën 76,404,755 lekë), ndërsa në aktiv kontabilizimi i këtyre detyrimeve 

nuk është bërë e plotë në llog. 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vlerën 

55,842,835 lekë ndërsa pjesa tjetër në vlerën prej 24,499,284 lekë është kontabilizuar 

dhe evidentuar nëgjendjen llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)”. 

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018“Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 45-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, Librazhd në mbyllje 

të vitit 2021 të kryejë me saktësi kontabilizimin e detyrimeve të lindura të konstatuara (të 

prapambetura) në llogarinë 467“kreditorë të ndryshëm” dhe shpenzimeve të konstatuara 
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në llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, duke i rakorduar ato. Për 

pasaktësitë e rezultuara nga auditimi i pasqyrat financiare, të gjenden veprimet e gabuara 

dhe të kryhen sistemimet e nevojshme kontabël, duke i reflektuar në bilancin e vitit 

ushtrimor 2021.  

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në mbyllje tëpasqyrave financiare te vitit 

2021 ka sistemuar, ka kontabilizuartë gjitha gjetjet e cilësuaranë raportin e KLSH, ka 

zbatuarme saktësirekomandimin 4.1. të Raportit të KLSH-së. 

Statusi: Zbatuar 

5. Gjetje nga auditimi:Gjendja e llogarisë 211 “Pyje, Plantacione”paraqitet në vlerë 

neto si në mbyllje të vitit 2019 dhe në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 4,662,464 lekë. 

Ndërsa sipasFormatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet eaktiveve afatgjata( kosto 

historike)” si në mbyllje të vitit 2019 dhe në mbyllje të vitit 2020 paraqitet në vlerë të 

njëjtë prej 4,662,464 lekë. Për këtë gjendje nuk ka analizë dhe nuk dihet se çfarë 

përfaqëson. Mungesa e analizës për vlerën 4,662,464 lekë ka ndikim në informacionin 

kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve 

Afatgjata Materiale. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30, datë 27.12.2011 

“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, 

Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III pika 30. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 

faqe 45-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Librazhd të ngrejë një grup pune me specialistë 

të fushës për kryerjen e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në llog. 211 “Pyje, 

Plantacione” dhe nëpërmjet Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të kryejë 

zbërthimin e dokumentacionit të financiar të trashëguar për nxjerrjen e të dhënave për 

aktivet e hyra e veprimet me to në vite për të verifikuar, saktësuar e analizuar vlerat e 

paraqitura në Pasqyrat Financiare e në rast pasaktësish të bëhen sistemimet e nevojshme 

në kontabilitet e në inventarin fizik në mbyllje të vitit ushtrimor 2021. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Për zbatimin e rekomandimit 5.1 të cilësuar në Raportin e KLSH-së është ngriturgrup 

pune por zbatimi i këtij rekomandimi por që akoma nuk është përfunduar, pasi është në 

proçes zbatimi dhe brenda vitit. Do të bëhen sistemime te nevojshme kjo në bazë të 

inventarizimit që do të bëhet. 

Statusi: Në proces zbatimi 

6. Gjetje nga auditimi:Gjendja e llogarisë214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune” në vlerë historike (vlerë bruto) paraqitet në mbyllje të vitit 2019 në vlerën 

38,719,558lekë dhe në mbyllje të vitit 2020 paraqitet në vlerën 40,963,498 lekë për të 

cilat ka inventar fizik lekë. Referuar analizës së inventarit kontabël të llogarisë 214 

“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune”, konstatohet se në këtë llogari janë 

kontabilizuar gabim 53 artikuj aktive materiale në vlerën 12,290,330 lekë, që nuk i 

përkasin klasifikimit të kësaj llogarie kontabël, por i përkasin klasifikimit kontabël të 

llogarisë 218“Inventar ekonomik” dhe llog.203 “Koncesione,patenta, licenca, marka, te 

drejta e tjera te ngjashme” etj. Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzim e MFE 

nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1,pika 2. klasa 2, 

“Aktivet afatgjata”, me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve 

dhe rregullave kontabël”, Seksioni II “Aktivet e Qëndrueshme Patrupëzuar” pika 1/b 

“Klasifikimi kontabël” dhe Nomenklatura e llogarive te planit kontabël publik. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 45-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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6.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të kryejë veprimet e 

sistemimit në kontabilitet për saktësimin e gjendjes së llogarisë 214“Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune” sipas klasifikimit që i përket këtij posti në përputhje me 

nomenklaturën e llogarive të planit kontabël publik, duke debituar për vlerat përkatëse të 

aktiveve llog 218 “ Inventar ekonomik” dhellog.203 “Koncesione , patenta, licenca, 

marka, të drejta të tjera të ngjashme” etj, në kredi të llog. 214“Instalime teknike, 

makineri, pajisje, vegla pune”. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ka sistemuar të gjitha llogaritë në 

bilancin e fund vitit 2021 , ku ndryshimet janë sistemuar në pasqyrat financiare të fund 

vitit. 

Statusi: Zbatuar 

7. Gjetje nga auditimi: Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale (në vlerën bruto) 

për vitin 2020 në vlerën 4,777,057,260 lekë është paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të 

gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktivi, por janë azhornuar bruto të gjithë 

investimet e kryera për të gjithë aktivetbrenda llojit sipas emërtesave të projekteve të 

investimeve, pa i ndarë dhe përmbledhur në një vlerë të vetme totale për çdo aktiv. Për 

këto aktive mungojnë kartelat kontabël apo regjistri historik për çdo aktiv me të dhënat 

për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, përshkrimin e aktivit, 

vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin 

rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur.  

Nga auditimi i përllogaritjeve të amortizimit të AAGJ, pavarësisht se janë aplikuar 

normat ligjore të amortizimit, konstatohet se amortizimi është llogaritur për grup 

aktivesh në total dhe jo aktiv për aktiv, duke mos përllogaritur saktësisht amortizimin, 

pasi aktive të ndryshme kanë vlerë të ndryshme amortizimi të akumuluar sepse kanë 

kohë (vite) të ndryshme përdorimi. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar 

pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85. Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2 faqe 45-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të hartojë një 

regjistër të plotë historik për çdo aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera 

me to në vite si: viti i hyrjes, vend-ndodhjen, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, 

vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur. Mbi bazën e tij të 

llogarisë amortizimin aktiv për aktiv si dhe realizojë inventar fizik për të gjithë AAGJ, 

për verifikim e tyre e ekzistencës fizike. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoresha e Kadastrës dhe Planifikimit të Territorit dhe punonjësit e Sektorit të 

aseteve, ka marrë masa për zbatimin e këtij rekomandimi dhe brenda vitit ky 

rekomandimi cilësuar në Raportin e KLSH-së do të gjej zbatim (është në proçes zbatimi). 

Statusi: Në proces 

8. Gjetje nga auditimi: Gjendja ellog. 231“Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2019dhe 2020 paraqitet në vlerën 0, kur në fakt për kontratat e 

investimeve me shtrirje kohore likujdimi përtej vitit ushtrimor rezulton se llogaria 

231“Shpenzime për investime në proces” është debituar dhe kredituar për vlera pjesore 

të paguara, duke e mbyllur këtë llogari në mënyrë të gabuar pa u kapitalizuar aktivi deri 

në vlerë të plotë. Gjendjae kësaj llogarie nuk duhet të ishte në vlerën 0, kur ka investime 

në proces. Kështu në fund të vitit 2020 konstatohet se 14 kontrata projektesh kanë 
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mbetur pa u mbyllur për vlerën prej 6,221,225 lekë, vlerë e cila duhet ti përkiste gjendjes 

debitore llog. 231“Shpenzime për investime në proces” me datë 31.12.2020. Këto 

veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat 

e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Aneksi 1, Pika 2 Klasa 2 si dhe kreu I pika 8, Kreu II pika 

15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 45-73 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në Bashkinë 

Librazhd të jetë e kujdesshme në mbajtjen e kontabilitetit për blerje aktivesh afatgjata 

materiale dhe jo materiale, pasi për pagesa të vlerave pjesore të AQT duhet ti evidentojë 

ato në llogaritë 230-231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” deri në vlerë të plotë, 

dhe pas realizimittë punimeve dhe likuidimit të plotë të vlerës së kontratave ti 

kontabilizojë në llogaritë e klasave 20-21 sipas llojit të aktivit të kapitalizuar. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit financiar ka bërë sistemimin në llogaritë përkatëse 

në bilancin e fund vitit 2021,sistemime këto sipas gjetjes në Raportin e KLSH-së 

Statusi: Zbatuar 

9. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë467 “Kreditorë të ndryshëm” në mbyllje të 

vitit ushtrimor 2020 paraqitet në vlerën 76,404,755 lekë.Gjendja e llogarisë 401- 408 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

3,937,364 lekë. Në total detyrimet ndaj të tretëve në llogaritë e klasës 4 në pasiv të 

bilancit janë paraqitur në vlerën 80,342,119 lekë. Nga auditimi pagesave të 6 mujorit të 

parë të vitit 2021, rezulton se janë bërë pagesa për faturat për blerje mallrash e 

shërbimesh dhe investimetë mbetura në fund të vitit 2020 të pa likuiduara kryesisht të 

vitit 2020 dhe 2019. Kështu, në 6-mujorin e parë të vitit 2021 janë paguar 37 fatura në 

vlerën 221,367,175 lekë, ku 18 fatura në vlerën 4,089,969 lekë për mallra e shërbime 

(zëri 602 i buxhetit) dhe 19 fatura në vlerën 217,277,206 lekë për investime. Pra në 

llogaritë e klasës 4 të detyrimeve nuk janë evidentuar dhe kontabilizuar të gjitha faturat 

dhe vlera e plotë e detyrimeve, që ka Bashkia ndaj të tretëve. Këto veprime janë në 

kundërshtim me Udhëzim e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a, b, Kreu III pika 32. Aneksi 1 

Pika 3.3/c .d, klasa 2 si dhe Kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32 

dhe VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave 

kontabël” Kapitulli IV “Llogaritë e të tretëve”, klasa 4, Seksioni I, pika 2. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2 faqe 45-73 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandim: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar në Bashkinë 

Librazhd të kryejë veprimet e kontabilizimit në rastet e kryerjes së veprimeve ekonomike 

për blerje mallrash e shërbimesh, si dhe me investimet në momentin e mbërritjes së 

faturës dhe çeljes së fondeve, për njohjen e detyrimeve ndaj furnitorëve, duke prekur 

llogaritë përkatëse në mënyrë që, në fund të vitit të ushtrimor të paraqiten në bilanc 

detyrimet reale ndaj të tretëve në llogaritë e detyrimeve. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar ka sistemuar në kontabilitettë gjitha 

gjetjet e cilësuaranë Raportin e KLSH-së dhe në vazhdimdo të azhornojë me kujdes 

veprimet kontabëlme qëllim që të paraqiten saktë në bilanc detyrimetndaj të tretëve. 

Statusi: Zbatuar 
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B. MASA PËR ELEMINIMIN E SUBJEKTEVE LIDHUR ME LLOGARITJEN E 

DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE ME EFEKTE NË TË 

ARDHURAT E MUNGUARA NË BASHKINË LIBRAZHD. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i dokumentacionit të subjekteve të liçencuara për 

ushtrim aktivitetit si pikë shitjeje më pakicë të hidrokarbureve rezultoi se 6 subjekte 

private që ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Librazhd dhe në Njësitë 

Administrative, të cilëtjanë pajisur me autorizim për licencimin e veprimtarisë me afat 5 

vjeçar (për periudhën 2018 që e shtrin efektin deri në vitin 2025), kanë paguar tarifë të 

gabuar prej 100,000 lekë, kur për këtë kategori licencimi tarifa ligjore është 1,000,000 

lekë, duke sjellë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd në vlerën 

5,400,000 lekë. Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 

2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e liçencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, i ndryshuar me VKM nr. 344 datë 

19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa b, pikat 9, 15.1 dhe 15.2. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 1 faqe 31-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Bashkia Librazhd, nëpërmjet Drejtorisë së Ardhurave Vendore të 

marrë masa, që për 6 subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për pajisjen me autorizime 

për liçenca për tregtimin me pakicë të karburanteve, duke mbetur debitorë në vlerën 

5,400,000 lekë, të kryhen veprimet e arkëtimit përkatësisht nga: “S.” shpk në vlerën 

900,000 lekë, “M.” shpk në vlerën 900,000 lekë, “H.” shpk në vlerën 900,000 lekë, “K.” 

shpk në vlerën 900,000 lekë, “S.” shpk Bushtricë në vlerën 900,000 lekë, “D.M” shpk në 

vlerën 900,000 lekë, Në rastet, kur këto subjekte nuk paraqiten për arkëtimin e plotë të 

tarifës së liçencë/autorizimit në bashkëpunim me Inspektoriatin Shtetëror Teknik të 

ndërmerren veprime administrative e ligjore deri në mbylljen e aktivitetit të këtyre 

subjekteve. 

Nga verifikimi rezulton se: 

Për zbatimin e këtij rekomandimi Drejtoria e të ardhurave vendore ka marrë masat për 

6-gjashtë subjektet që kanë bërë pagesa pjesore për pajisjen me autorizimepër 

liçensapër tregtim me pakicë të karburanteve të subjekteve të cilësuara në Raportin e 

KLSH-së. 

Këto subjektejanë njoftuar me shkresë nr. 6497 prot datë10.12.2021,”Njoftim për 

pagesë” faturë për arkëtim prej 900,000 lekë. 

Mbasnjoftimit për pagesë Drejtoria e te Ardhurave vendore ka dërguar Njoftimvlerësimi 

me nr. 587 prot datë 7.02.2022 për shumën prej 5,400,000 lekë, ku nga subjektete 

cilësuara në raportin e KLSH-së janë arkëtuar 4,600 mijë lekë, duke mbetur për arkëtim 

vlera800 mijë lekë, konkretisht: subjekti S. për shumën 400 mijë lekë; S. Bushtricë për 

shumën 400 mijë lekë. 

Subjekti S. kanë lidhur marrëveshje me Drejtorinë e të ardhurave vendore për likujdimin 

e këtyredetyrimeve me këste. 
 

Subjekti  Vl per pagesë Datë pagese  Vl, Paguar Mbetja 

S. 900,000 14.4.2022 500,000 400,000 

K. 900,000 22.2.2022 900,000  

S. 900,000 27.4.2022 500,000 400,000 

M. 900,000 25.1.2022/18.3.2022/ 

15.4.2022/12.6.2022/ 

14.6.2022 

900,000  

H. 900,000 24.3.0222 900,000  

D.M 900,000 17.2.2022 900,000  

SHUIMA 5,400,000  4,600,000 800,000 
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Statusi: Në proces zbatimi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga 

subjekti Bashkia Librazhdpër lejet e legalizimit të përfituara nga individë dhe subjekte 

private, u konstatua se për periudhën 2016-2020 rezultojnë të jenë legalizuar 661 objekte 

me vlerën 24,149,203 lekë, ku nga këto është likuiduar detyrimi i taksës në 

infrastrukturës për 467 objekte me vlerën 16,770,171 lekë, ndërsa për 194 objekte nuk 

është likuiduar taksa e ndikimit në infrastrukturë në vlerën 7,379,032 lekë, vlerë e cila 

përbën të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Librazhd. Këto veprime janë në 

kundërshtim me ligjin nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar me ligjin nr. 50/2014 neni 23, ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, neni 35, VKM nr. 

860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës se mbledhjes dhe administrimit të të 

ardhurave për ndërtimet pa leje dhe veprave të zbatueshme për legalizim” i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 31-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Librazhd nëpërmjet bashkëpunimit institucional, t’i kërkojë 

ASHK-së, Drejtoria Librazhd, që të mos pajisë me çertifikata legalizimi dhe hipotekore 

subjektet apo individët përfitues nga procesi i legalizimit, pa kryer pranë Bashkisë 

Librazhd pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë në masën 0.5% të vlerës së 

investimit për objektet, që përfitojnë nga legalizimi. Drejtoria e të Ardhurave Vendore të 

ndjekë procedurat e njoftimit të personave për detyrimet, si dhe të vijojë me masa 

shtrënguese, bazuar në legjislacionin tatimor deri në arkëtimin e kësaj takse nga të gjithë 

individët e paraqitur si debitorë në vlerën 7,379,032 lekënë tabelën e Aneksit A/2, 

bashkëlidhur Raportit Përfundimtar të Auditimit.  

Nga verifikimi rezulton se:  

Drejtoria e te Ardhurave Vendore Bashkia Librazhd për zbatimin e këtij rekomandimi ka 

dërguar shkresë nr. 3541 prot datë 28.06.2021 ”Kërkesë për vendosje barrë hipotekore 

të pasurisë së paluajtshme”, shkresë nr. 182 port datë 12.01.2022 ”kërkesë për 

bashkëpunim”. 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore po ndjek të gjitha proçedurat ligjore dhe nënligjore 

për vjeljen e shumës prej 7,379,032 lekë të ndikimit në infrastrukturë, zbatimi i këtij 

rekomandimi është në proçes zbatimi. 

Statusi: Në proces zbatimi 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për aplikimin dhe arkëtimin e 

gjobave të vendosura nga Inspektoriati Vendor i Mbrojtjes së Territorit (IVMT), Bashkia 

Librazhd, rezulton se është aplikuar gjobë për 14 subjekte, të cilët janë gjetur në shkelje 

të kuadrit ligjor në vlerën totale 1,430,000 lekë, nga e cila është arkëtuar vlera prej 

760,00 lekë dhe ka mbetur pa u arkëtuar vlera prej 670,000 lekë, duke sjellë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Librazhd. Gjithashtu, konstatohet se për personat e 

dënuar me gjobë nuk është aplikuar kamatëvonesa në masën 2% për çdo ditë vonesë, për 

mos derdhje në afat të gjobës deri në një muaj në masën30,000 lekë. 

Nga verifikimi në kontabilitet rezulton se këto gjoba nuk janë kontabilizuar në llogarinë 

468 “Debitorë të ndryshëm”, pasi nga IVMT-ja nuk janë përcjellë për veprime të 

mëtejshme në Sektorin e Financës. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligjin nr. 

9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e 

Kundërligjshme” ndryshuar me ligjin nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit”, neni 5, 

Ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtje administrative” përkatësisht nenet 9-

“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 1 faqe 31-45 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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3.1. Rekomandim: Bashkia Librazhd nëpërmjet Drejtorisë së Buxhetit dhe Menaxhimit 

Financiar, Drejtorisë Juridike, Inspektoriati Vendor të Mbrojtjes së Territorit dhe 

Policisë Bashkiake, të marrë masa në radhë të parë për kontabilizimin e gjobave të 

aplikuara për ndërtimet pa leje dhe shkeljet e ndryshme të kryera nga subjektet private 

dhe në radhë të dytëtë ndjekë të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe ligjore 

në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 270,000 lekë, nga F. R. 50,000 

lekë, D. K. 10,000 lekë, Xh. A. 50,000 lekë, Dh. R. 30,000 lekë, Nd. T. 50,000 lekë, P. 

C. 30,000 lekë, H. H. 50,000 lekë. 

Nga verifikimi rezulton se:  

Drejtoria e Buxhetit dhe menaxhimit Financiar në koordinim me IMT Bashkia Librazhd 

dhe Policisë Bashkiake ka azhornuar gjobat, kontabilizimi dhe vjelja e tyre është në 

proçes. Gjoba prej 30,000 lekë qe i përket subjektit DH.R., ka bërë ankimim në gjykatë 

dhe është rrëzuar gjykata. 

Gjoba prej 450.000 lekë që i përket H.H. nuk është 450.000 lekë sa cilësuar në Raportin 

Përfundimtar të KLSH-së por është 50,000 lekë dhe kjo shumë është arkëtuar. Në total 

nga vlera e gjobave prej 270,000 lekë është arkëtuar vlera 80,000 lekë, duke mbetur për 

likujdim vlera 190,000 lekë. 

Statusi: Në proces zbatimi 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për qiradhënie të 

parcelave nga fondi kullosor rezulton se, Bashkia Librazhd për vitin 2020 ka lidhur 17 

kontrata qiradhënie me fermerët për kullota me sipërfaqe prej 233.1 ha. Këto kontrata 

nuk kanë të bashkëlidhurvërtetimin mbi numrin e bagëtive, dokument i cili lëshohet nga 

Drejtoria Rajonale e Shërbimeve Veterinare, gjë e cila konfirmon regjistrin e bagëtive 

dhe matrikullit të tyre sipas sistemit “Ruda”. Nga krahasimi i të dhënave të kontratave 

për numrin e fermerëve aplikantë dhe numrin e bagëtive (krerë të imta dhe gjedhë)u 

konstatua se në Agjencinë Zhvillimit Bujqësor Rural (AZHBR) kanë aplikuar 37 fermerë 

me një numër bagëtish prej 7416 krerë (5530 dhen,1805 dhi dhe 81 gjedhë), ndërsa sipas 

kontratave janë 17 aplikantë me 9006 krerë bagëti (1460 dhen +130 dhi dhe 0 gjedhë). 

Pra me një diferencë prej 4070 krerë dhen, 1675 krerë dhi, 81 krerë gjedhë. Kjotregon se 

janë lidhur më pak kontrata dhe për më pak krerë bagëtish. Nga përllogaritjet e kryera 

bazuar në numrin e krerëve tepër dhe tarifës së qirasë për kokë (dhen, dhi dhe gjedhë) 

sipas paketës fiskale të miratuar me VKB ka rezultuar vlera e pa kontraktuar për 

qiradhënie dhe për rrjedhojë e pa arkëtuar prej 605,800 lekë, e cila përbën të ardhur të 

munguar për buxhetin e Bashkisë Librazhd. Kjo procedurë e ndjekur është në 

kundërshtim me ligjin nr. 9693, datë 19.3.2007 “Për fondin kullosor” neni 6,15; VKM 

nr. 632, datë 11.6.2009 “Për miratimin e tarifave të përdorimit të kullotave dhe livadheve 

shtetërore për kullotje dhe kositje”, si dhe Udhëzimin nr. 2, datë 20.7.2016 “Për kriteret 

teknike të klasifikimit të kullotave, të livadheve dhe procedurat për dhënien e tyre për 

kullotje e kositje” pikat 4, 9,16. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1 faqe 31-45 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1. Rekomandim: Drejtoria e Bujqësisë, Pyjeve dhe Kullotave në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike të marrë masa që kontratat për sipërfaqet kullosore të jepen në raport 

me numrin e krerëve që disponon çdo subjekt, sipas të vërtetimit të lëshuar nga Drejtoria 

Rajonale e Shërbimeve Veterinare (dokument i cili duhet të shoqërojë kontratën) dhe të 

dhënave të AZHBR (sistemi Rud), mbi numrin e krerëve të deklaruar dhe regjistruar në 

këtë sistem. 

Nga verifikimi rezulton se:  

Drejtoriae Pyjeve dhe Kullotave për vitin 2021 ka lidhur kontrata për çdo përfituesnga 

fondi kullosor si dhe çdo kontratë ka të bashkëngjiturvërtetimine lëshuar nga Drejtoria 

Rajonale e Shërbimit Veterinar Elbasan. 
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Drejtoria e pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd për vitin 2020 ka lidhur 17-kontrata 

për 1460 krerë dhen dhe 130 krerë dhi dhe janë arkëtuar të gjithashumat sipas tarifave 

të përcaktuar në Paketën fiskale për vitin 2020 të miratuar me Vendim të Këshillit të 

Bashkisë. 

Diferenca prej 605,800 lekë cituar në Raportin përfundimtar të KLSH-së nuk i përkasin 

Drejtorisë së Pyjeve dhe kullotave Bashkia Librazhd por ADZM Elbasan dhe Bashkisë 

Prrenjas. 

Drejtoria e Pyjeve dhe Kullotave Bashkia Librazhd nuk ka asnjë tarifë pa mbledhur nga 

dhënia në përdorim të fondit kullosor. 

Statusi: Zbatuar 

 

C.  MASA DISIPLINORE 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, për punonjësit me status të Nëpunësit Civil 

dhe për punonjësit që rregullojnë marrëdhëniet e punës me Kodin e Punës, trajtuar me 

përgjegjësi në Raportin Përfundimtar të Auditimit, në bazë të ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës 

disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil”; shkronja “e” dhe “ç” të nenit 11 dhe nenit 37 e 144 të ligjit 

nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, nenit 

12 “Masat disiplinore” të kontratës individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit të 

Bashkisë Librazhd, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe të shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, për periudhën 01.01.2020 

deri më 31.12.2020, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë dhe të fillojë procedurat për 

dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri “Largim nga puna”. 

Nga verifikimi rezulton se:  

Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk është ndërmarrë asnjë veprim në lidhje me këtë 

rekomandim. 

Statusi: Pa zbatuar 

 

 

Titulli gjetjes 1.Statusit të rekomandimeve të lëna nga KLSH me shkresën nr. 1115/6, 

datë 11.2.2021. 

 

Situata:Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve të KLSH 

rezulton se: 

Nga Bashkia Librazhd është respektuar afati 20 ditor për kthimin e përgjigjes për 

zbatimin e rekomandimeve (shkresa nr. 357/2, datë 11.2.2020). 

Nuk është respektuar afati që brenda periudhën 6 mujore, Bashkia Librazhd duhet të 

informojë mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. 

Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Librazhd, nuk është raportuar në këshillin e njësisë 

(Këshillin Bashkiak). 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve në të cilën janëpërcaktuar 

strukturat dhe personat për zbatimin e rekomandimeve me afatekonkrete. 

Gjithashtu rezulton se: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 7 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht. Nga të pranuarat janë zbatuar 7 masa dhe janë në proces zbatimi 2 

masa. 
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b. Për masa mungesë të ardhurash janë rekomanduar 4 masa me vlerë 7,649,032 lekë, 

nga të cilat janë pranuar plotësisht. Nga të pranuarat është zbatuar 1 (një) masë, janë 

në proces zbatimi 3 masa me vlerë 7,649,032, nga e cila likujduar vlera 4,680,000 lekë 

dhe mbetur per likujdim vlera 7,459,032 lekë. 

c. Për masa disiplinore, nuk janë pranuar dhe zbatuar nga subjekti. 

Kriteri: 

Ligji Nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j), ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i jashtëm. 

Ndikimi/Efekti: 
Mos ndjekje të procedurave në arkëtimin e detyrimeve për mungesë të ardhurash në 

vlerën 7,459,032 lekë. 

Shkaku: Neglizhencë dhe papërgjegjshmëri e strukturave drejtuese. 

Rëndësia:E Lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa për zbatimin e plotë të 

rekomandimeve në proces ose të pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën 

nr. 1115/6, datë 11.02.2021 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer 

në Bashkinë Librazhd”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës për 

mos zbatimin e tyre, respektivisht për: 

- 2 masa organizative, në proces zbatimi; 

- 3 masa mungesë të ardhurash me vlerë 7,649,032, nga e cila likujduar vlera 

4,680,000 lekë dhe mbetur per likujdim vlera 7,459,032 lekë. 

Për këtë rekomandojmë: 
Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa të menjëhershme për raportimin në 

Këshillin Bashkiak, të masave dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

auditimet e KLSH. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 15 dhe 30 

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

KLSH”, duke ngarkuar me përgjegjësi: B.P. , me detyrë Sekretar i Përgjithshëm Bashkia 

Librazhd dhe L.SH.me detyrë Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave. 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIM 
 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2021, Njësia e Auditit të Brendshëm (këtu e vijon 

NJAB) ka funksionuar me 1 drejtues dhe 1 punonjës, kurse sipas strukturës organizative 

të përcaktuar nga Titullari i Bashkisë me Urdhrin nr. 1033 datë 31.12.2020, NjABështë 

miratuar me 3-punonjes nga këto 1-drejtues dhe 2-punonjës. Struktura me 3- punonjës 

është nga viti 2016, ne vitin 2018 (Korrik) është plotësuar me 2- punonjës dhe vazhdon 

edhe ne vazhdim. 

Për periudhën 2021 realizimi i planit është në masën 66.6%. NjAB në hartimin e planeve 

është fokusuar në prioritetin e risqeve të identifikuara, por nuk ka marrë në konsideratë 

respektimin e frekuencës së kryerjes së auditimeve. Në të gjitha dosjet e auditimit 

mungojnë: projektdrafti i programit te auditimit në fazën e hartimit të programit të 

angazhimit me të gjitha elementët e tij; Në programet e auditimit nuk është përfshirë si 

drejtim “vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm”, 

si pasojë audituesit e brendshëm nuk kanë marrë në shqyrtim identifikimin, vlerësimin 
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dhe menaxhimin e riskut, për të evidentuar më saktë mangësitë e vërejtura, për të dhënë 

një opinion për funksionimin e kontrolleve në çdo sistem e për të qenë më të qarta 

rekomandimet; Në disa raste formulimi i gjetjeve ka mangësi, pasi situata e përshkruar 

është i karakterit të përgjithshëm pa u adresuar qartë hallka që nuk ka funksionuar dhe 

mosveprimet konkrete,në ndonjë rast nuk ka të përcaktuar periudhën e audituar, kujt viti 

i referohet, si apo nuk është pjesë e gjetjes kriteri ligjor i detajuar i mospërputhshmërisë 

apo raportimit financiar për problematikën e konstatuar nga auditimi; Rekomandimet 

janë të karakterit të përgjithshëm dhe jo të mirpërcaktuara, një pjesë i referohen bazës 

ligjore, pra “në zbatim të akteve ligjore”, duke mos orientuar ndërmarrjen e veprimeve, 

të cilat do të sjellin përmirësimet në sistem, në të gjitha rastet nuk është përcaktuar 

nivelin i rëndësisë së tyre (i lartë, i mesëm dhe i ulët).Projektraporti i përcjellë subjektit 

të audituar nuk është shoqëruar me Formatin e sugjeruar të Plan-Veprimit për zbatimin e 

rekomandimeve. Në disa raste nuk është në dosje shkresa përcjellëse e kthimit të Projekt 

Raportit nga pala e audituar; Në angazhimet e shërbimit të sigurisë të kryera në fakt nga 

Auditimit të Brendshëm për vitin 2021 mungojnë auditimet në sistemin e prokurimeve, 

në sistemin e pagesave sistemin e raportimit të pasqyrave financiare, në sistemin 

administrimin dhe menaxhimin e aseteve etj. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjit nr. 114/2015, 

datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 11,neni 12, 

shkronja “d”, neni 19 dhe neni 20, të MAB të miratuar me Urdhrin nr. 100, datë 

25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të 

Brendshëm në sektorin publik” i ndryshuar me Urdhrin e Ministrit të MFE nr.4 datë 

10.01.2020 “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në MAB miratuar me 

Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016”, Kapitulli II 2.4.1 “Auditimi i përputhshmërisë” dhe 

2.4.2 “Auditimi financiar”; Kapitulli III, pika 3.5;Kapitulli IV pika 4.1.1 “planifikimi i 

një angazhimi auditimi”, pikës 4.1.11 dhe 4.1.12; kapitulli VI “Evidentimi dhe 

dokumentimi i punës audituese” pika 6.1 “Niveli i dokumentimit”. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 1 faqe 25-37, të raportit Përfundimtar tëAuditimit). 

1.1 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Librazhd në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Burimeve Njerëzore në zbatim të procedurave për rekrutimin e punonjësve , të marrin 

masa për plotësimin me 3 punonjës të Njësisë së AB, siç është miratuar dhe në 

strukturën organizative të bashkisë. 

1.2. Rekomandimi:Njësia e Auditit të Brendshëm të kryejë një planifikim auditimeve 

duke marrë në konsideratë frekuencën e kryerjes të auditimeve, të realizojë auditime në 

fusha me risk të lartë dhe të thelluara, të realizojë të gjitha proceset në të gjitha fazat e 

auditimit në përputhje me MAB dhe të përfshijë në programet e angazhimit si drejtim 

vlerësimi i komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm.  

Në vijimësi 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se realizimi i buxhetit për vitin 2021 nga 

1,400,833 mijë lekë të planifikuara është realizuar 1,220,553 mijë lekë ose në masën 

87%. Në mosrealizim kanë ndikuar realizimi në nivele jo të kënaqshme i zërit 602 

“Shpenzime operative” në masën 74%, pra kemi planifikim me rezervë të tij dhe 

zërit230-231 “Shpenzime për investime” në masën 72%, nga mos realizimi i projekteve 

në vlerë të plotë. Për vitin 2021, janë kryer ndryshime në rritje të planit fillestarë, në dy 

raste me VKB në vlerën 17,258 mijë lekë, gjë që tregon se në planin fillestarë këto fonde 

nuk janë marrë në konsideratë, të cilat gjatë vitit ushtrimor nxisin shkurtimin e 

shpenzimeve, ose rishpërndarje të shpeshta mes kapitujve dhe artikujve, duke e kthyer 

procesin e planifikimit dhe buxhetimit si edhe atë të përllogaritjes së kostos së 

produkteve, në një mjet jo real, të qëndrueshëm dhe efektiv. Detyrimet e papaguarapër 

vitin 2021 sipas bilancit janë në shumën 26,300,554 lekë ose në masën 1.9 % të 
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shpenzimeve të planifikuara, të cilat kanë ardhur duke u ulur, krahasuar me vitin 2020, 

ku detyrimet ishin në shumën prej 55,842,835 lekë. Detyrimet e papaguara sipas bilancit 

të vitit 2021 nuk rakordojnë për shumën 8,700,647 lekë me raportiminnë MFE, që i 

përket e detyrimeve të prapambetura për investime të pa financuara nga Ministritë e 

linjës dhe FZHSH, të cilat nuk janë përfshirë në raportim.Të ardhurat janë realizuar për 

vitin 2021 në masën 88%, ndërsa vlera e debitorëve të akumuluar ndër vite për taksa e 

tarifa vendore, paraqitet në nivele relativisht të larta, në shumën 97,568 mijë lekë. 

Referuar këtyre treguesve të të ardhurave të realizuara, konstatohet se financimi i 

buxhetit vjetor 2021 është bërë në masën më të madhe prej 90% nga Buxheti i Shtetit 

(transferta e pakushtëzuar dhe transferta e kushtëzuar e transferta specifike) dhe 10% nga 

të ardhurat e veta. Këto veprime janë në kundërshtim me Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 

“Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” nenet 42,43,47,50,52 

dhe 65; ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i ndryshuar, neni 41, me ligjin 

nr. 68/2017 datën 27.4.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” neni 40,42, me 

Udhëzimin e MFE nr.09 datë 20.07.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” pika 106, Udhëzimin e MF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve 

të prapambetura”, Kreu “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes 

Vendore”, pikat 82-91; ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar neni 12 pika 3. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 37-47, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1.Rekomandimi: Bashkia Librazhd gjatë fazës së planifikimit të buxhetit të marrë në 

konsideratë faktorët që kanë ndikuar në mosrealizimin e buxhetit paraardhës në mënyrë 

që programimet e shpenzimeve buxhetore gjatë vitit koherent, të jenë sa më të 

argumentuara dhe ndryshimet të jenë sa më të vogla dhe vetëm për raste të 

domosdoshme.Planifikimi i të ardhurave të bëhet mbi baza reale dhe shpërndarja e 

fondeve buxhetore të bazohet në parashikimin e fluksit të hyrjeve të parasë dhe të 

angazhimeve, ku të sigurohet një përdorim efiçent i burimeve financiare, duke rritur 

financimet nga të ardhurat e veta. Për uljen e borxhit në mënyrë të kontrolluar Drejtoria e 

Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një 

material tëplotë për gjendjen në fund të vitit ushtrimor të faturave të pa likuiduara të 

prapambetura, të hartojë një grafik, duke zbatuar radhën e pagesave. 

Në vijimësi 

3.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) 

për vitin 2021 e llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e analizuar për 337 

objekte inventari në vlerën 3,737,881,027 lekë. Nga verifikimi i analitikëve të kësaj 

llogarie rezulton se nuk është zbritur vlera e ujësjellësve që sipas VKB duhej të 

transferohej tek Ujësjellës SHA Librazhd, për 33 ujësjellës në vlerën 452,014,176 lekë, 

me ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të inventarit fizik 

të tyre dhe të llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 

30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar 

pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85,UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin e MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu IIIpika 30. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 53-75, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 .Rekomandimi: Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar të ngrejë grup pune 

me specialistë të fushës, për transferimin e Aseteve që sipas VKB-ve, të cilat i janë kaluar 

shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” sh.a me akte marrje në dorëzim të firmosura nga të dy 
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palët, si dhe të kryhen veprimet kontabël në mbyllje të pasqyrave financiare duke zbritur 

vlerën 452,014,176 lekë. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022 

4.Gjetje nga auditimi:Nga auditimi ka rezultuar se, nga 535 objekte inventari të 

pasurive të paluajtshme me kosto historike që i përkasin llog. 211 “Pyje plantacione”, 

212 “Ndërtesa e konstruksione” dhe llog. 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, në vlerën 

4,689,952,520 lekë, Bashkia Librazhdpër 19 objekte janë pajisur me titull pronësie, 

ndërsa për 12 objekte është në proces regjistrimi dhe për 504 objekte inventari, nuk 

posedon titull pronësie, në kundërshtim me VKM nr. 510, datë 14.08.2001 “Për 

inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të paluajtshme dhe të luajtshme”, 

Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të paluajtshme”, pika 1 dhe 2. 

Për rrjedhojë edhe kontabilizimi i aktiveve afatgjata materiale, nuk është mbështetur në 

dokumentacionin e duhur, në kundërshtim me Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 me 

ndryshime, Kapitulli III, pika 35. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 53-75, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1.Rekomandimi:Kryetari i BashkisëLibrazhd të marrë masa të menjëhershme, që 

nëpërmjet strukturave të saj, të përgatisë dosjet me dokumentacionin e duhur për 

regjistrim në ASHK Drejtoria Elbasan dhe nëpërmjet Drejtorisë së Buxhetit dhe 

Menaxhimit Financiar të përllogaritë kostot për kryerjen e këtij shërbimi, buxhetimin 

dhe burimet e financimit, me qëllim pajisjen sa më parë të pasurive të paluajtshme me 

titull pronësie. 

Në vijimësi 

5.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) e 

llogarisë 212 “Ndërtesa konstruksione” është e analizuar për 186 objekte (aktive) në 

vlerën 935,305,353 lekë, nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se për 24 

objekte në vlerën 437,153,554 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë 

bashkuar vlerës fillestare të aktivit por janë trajtuar si aktive më vete. Trajtimi i tyre si 

aktive më vete ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në 

lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të 

inventarit fizik të tyre, që në fakt duhet të paraqiteshin më pak për 24 objekte dhe të 

llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 

28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin e 

MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 

dhe Kreu III pika 30. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 53-75, të Raportit 

Përfundimtar tëAuditimit). 

5.1.Rekomandimi:Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, të marrë masa për 

saktësimin e inventarit kontabël të llogarisë 212 “Ndërtesa konstruksione”, të saktësojë 

vlerat e këtyre objekteve duke shtuar shpenzime për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e 

tyre për 24 raste në vlerën 437,153,554 lekë.  

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022 

6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se gjendja kontabël (kosto historike) e 

llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” është e analizuar për 337 objekte (aktive) në 

vlerën 3,737,881,027 lekë, nga verifikimi i analitikëve të kësaj llogarie rezulton se për 

31 objekte në vlerën 912,323,589 lekë, shtesat për rikonstruksionin e tyre nuk i janë 

bashkuar vlerës fillestare të aktivit por janë trajtuar si aktive më vete. Trajtimi i tyre si 

aktive më vete ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në 

lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, të numrit për efekt të 

inventarit fizik të tyre, që në fakt duhet të paraqiteshin më pak për 31 objekte dhe të 
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llogaritjes së amortizimit. Këto veprime janë në kundërshtim me UMF nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar pikat 26, 

28, 30, 74 dhe 85, UMFE nr. 05, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin e 

MFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu II pika 5, 36 

dhe Kreu III pika 30. (Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 53-75, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

6.1.Rekomandimi:Drejtoria e Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar, të marrë masa për 

saktësimin e inventarit kontabël të llogarisë 213 “Rrugë rrjete vepra ujore”, të saktësojë 

vlerat e këtyre objekteve duke shtuar shpenzime për rikonstruksionin dhe mirëmbajtjen e 

tyre për 31 raste në vlerën 912,323,589 lekë.  

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2022 

7. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i dokumentacionit mbi zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH rezulton se: 

Nga Bashkia Librazhd është respektuar afati 20 ditor për kthimin e përgjigjes për 

zbatimin e rekomandimeve (shkresa nr. 357/2, datë 11.2.2020). 

Nuk është respektuar afati që brenda periudhën 6 mujore, Bashkia Librazhd duhet të 

informojë mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve. 

Nga ana e Kryetarit të Bashkisë Librazhd, nuk është raportuar në këshillin e njësisë 

(Këshillin Bashkiak). 

Është hartuar “Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve” në të cilën janëpërcaktuar 

strukturat dhe personat për zbatimin e rekomandimeve me afate konkrete. 

Gjithashtu rezulton se: 

a. Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 7 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht. Nga të pranuarat janë zbatuar 7 masa dhe janë në proces zbatimi 2 

masa. 

b. Për masa mungesë të ardhurash janë rekomanduar 4 masa me vlerë 7,649,032 

lekë,nga të cilat janë pranuar plotësisht. Nga të pranuarat është zbatuar 1 (një) masë, 

janë në proces zbatimi 3 masa me vlerë 7,649,032, nga e cila likuiduar vlera 4,680,000 

lekë dhe mbetur për likuidim vlera 7,459,032 lekë. 

c. Për masa disiplinore, nuk janë pranuar dhe zbatuar nga subjekti. 

Veprime në kundërshtim me Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa (j), 

ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-

Auditimi i jashtëm. (Më hollësisht trajtuar në pikën 5 faqe 145-157, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa për zbatimin e plotë të 

rekomandimeve në proces ose të pazbatuara, dërguara nga KLSH me shkresën nr. 

1115/6, datë 11.02.2021 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në 

Bashkinë Librazhd”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës për mos zbatimin 

e tyre, respektivisht për: 

- 2 masa organizative, në proces zbatimi; 

- 3 masa mungesë të ardhurash me vlerë 7,649,032, nga e cila likuiduar vlera 

4,680,000 lekë dhe mbetur për likuidim vlera 7,459,032 lekë. 

7.2. Rekomandim:Kryetari i Bashkisë Librazhd të marrë masa të menjëhershme për 

raportimin në Këshillin Bashkiak, të masave dhe zbatimin e rekomandimeve të lëna nga 

auditimet e KLSH. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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B. MASA SHPËRBLIM DËMI. 

 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 “Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së”, germa (b) dhe 

(c), si dhe mbështetur në ligjin nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave 

administrative në Republikën e Shqipërisë” nenet 98-102, ligjin nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 21-33 dhe udhëzimin e Ministrit të 

Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, pika 93, Titullari i Njësisë Publike në bashkëpunim me Nëpunësin Zbatues, 

me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit, të nxirren aktet administrative përkatëse 

dhe të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim 

shpërblimin e dëmit në vlerën 1,204,469 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me 

objekt “Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, Dorëz”, Bashkia Librazhd, 

me vlerë të kontratës 59,995,025 lekë me tvsh, fituar nga bashkimi i OE “K.” SHPK & 

“L.” SHPK & “K.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 976,500 lekë pa tvsh, në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 

4619 prot datë 20.10.2020të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Librazhd dhe 

bashkimit i OE “K.” SHPK & “L.” SHPK & “K.”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 

faqe 139-145, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të 

merren masa për arkëtimin e vlerës prej 976,500lekë pa tvsh nga bashkimi i OE “K.” 

SHPK & “L.” SHPK & “K.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 4619 

prot datë 20.10.2020,me objekt “Rikonstruksioni i kanalit vaditës të Mesit, Gizavesh, 

Dorëz”, Bashkia Librazhd, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Brenda datës 31.12.2022 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me 

objekt “Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së Lumit Shkumbin (Faza II dhe 

faza III)”, Bashkia Librazhd,me vlerë të kontratës 16,470,664 lekë me tvsh, fituar nga 

bashkimi i OE “M.” SHPK & “SH.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 126,560 lekë pa tvsh, në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 2106 prot datë 08.04.2021 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Librazhd dhe bashkimi të OE “M.” SHPK & “SH.” SHPK. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 139-145, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Drejtoria e Financës në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të 

merren masa për arkëtimin e vlerës prej 126,560lekë pa tvsh nga bashkimi i OE “M.” 

SHPK & “SH.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 2106 prot datë 

08.04.2021,me objekt “Ndërtim miniparku i qytetit pranë Argjinaturës së Lumit 

Shkumbin (Faza II dhe faza III)”, Bashkia Librazhd, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera. 

Brenda datës 13.12.2022 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje 

me llogaritjen dhe pagesën Taksës së Ndikimit në Infrastrukturë të ndërtimeve të reja për 

periudhën objekt auditimi, rezulton se në një rast kjo taksë për Vendimin nr. 452, datë 

19.05.2021 me zhvillues H.N., për objektin “Rikonstruksion Objekt ekzistues me 1 kat 

+papafingo” me sipërfaqe 266.4 m2 është llogaritur më pak për vlerën 101,409 lekë, 
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vlerë e cila përbën dëm ekonomik shkaktuar buxhetit të Bashkisë Librazhd, në 

kundërshtim me pikën 1 e nenit 17 të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” me ndryshimet. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 47-53, të 

Raportit Përfundimtar tëAuditimit). 

3.1.Rekomandimi:Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Taksave Vendore të marrin të gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore në të gjitha shkallët për arkëtimin e dëmit në vlerën 101,409 

lekë, si rezultat i keq llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE, 

TË ARDHURAT E MUNGUARA. 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për 

mos pagesën e detyrimeve tatimore (2011-2021) në vlerën gjithsej85,373,491 lekë, janë 

debitorë 524 subjektet e biznesit të vogël e biznesit të madh në vlerën 47,213,808 lekë, 

5792 familje për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore, në vlerën 

prej 38,159,683 lekë.Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në zbatim të ligjit nr.9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për 

subjektet debitorë, vijon me procedurat e arkëtimit të detyrimeve në zbatim të kreut XI-

“Mbledhja me forcë e detyrimeve tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore”, me ndryshime. 

Edhe pse vazhdojnë procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimeve, rezultojnë se nga 

524 subjekte debitorë në vlerën 49,815 mijë lekë, janë aktiv 383 subjekte ose 73 % e 

totalit të cilët nuk kanë paguar taksa dhe tarifa, në vlerën 39,612 mijë lekë ose 79 % e 

vlerës së debitorëve. Ndaj këtyre subjekteve për asnjë rast nuk është zbatuar pika 2 e 

nenit 89, e ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe për rastet kur subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet 

në vite, nga ana e Drejtorisë së të Ardhurave, nuk është kërkuar kallëzim penal ndaj 

subjekteve problematike debitore në vite dhe me vlera të konsiderueshme, mbështetur në 

ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 47-53, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

1.1.Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore,të marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimet tatimore për debitorët duke ndjekur të gjitha rrugët për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në fund të periudhës në vlerën 85,373,491 lekë.  

Brenda datës 31.12.2022 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion në lidhje 

me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se ngaASHK Elbasan janë dërguar zyrtarisht me 

shkresë lista e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe destinuara për regjistrim në 

ASHK. Konkretisht për periudhën nga 01.01.2016 deri më 31.12.2021, nga grupi i 

auditimit sipas listave të vënë në dispozicion me leje legalizimi dhe kryqëzimi i tyre me 

personat që kanë bërë të mundur likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturës, 

rezulton nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë për 263 persona 

me vlerë 9,593,857 lekë,e cila konsiderohet e ardhur e munguar përbuxhetin e Bashkisë 

Librazhd,sipas aneks nr. 2/1, rezulton se nga Drejtoria e të ArdhuraveBashkisë Librazhd, 
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nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të bëra në VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për 

përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa 

leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë, pika 3. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 47-53, të Raportit 

Përfundimtar tëAuditimit). 

2.1.Rekomandimi:Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Taksave Vendore, të marrin të gjitha masat duke ndjekur të gjitha rrugët 

administrative e ligjore në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës prej 9,593,857 lekë 

ndajë 263 personave, si rezultat i mos arkëtimit të vlerës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet pa leje (ish- ALUZNI-t)(të dhëna sipas tabela aneks nr. 2/3, 

bashkëlidhur). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2 faqe 47-53, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.2.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Librazhd nëpërmjet bashkëpunimit institucional, 

t’i kërkojë ASHK-së, që të mos pajisë me certifikata legalizimi subjektet apo individët 

përfitues nga procesi i legalizimit pa kryer pagesat e taksës së ndikimit në infrastrukturë 

në masën 0.5% të vlerës së investimit për objektet që përfitojnë nga legalizimi. Në rastet 

kur nga ASHK është vijuar me dhënien e certifikatës së legalizimit të kërkohet bllokimi i 

pronës deri në kryerjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Brenda datës 31.12.2022 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezultoi 

se nga Drejtoria e Pyjeve, janë lidhur 53 kontrata për dhënie me qira, për shfrytëzim të 

fondit pyjorë, për sipërfaqen 81.525 ha dhe për 87.496 km, për vlerën vjetore 12,235,694 

lekë,në zbatim të tarifave VKM nr. 1064, datë 07.01.2013 “Për disa ndryshime në 

vendimin nr. 391, datë 21.06.2006 të Këshillit të Ministrave, për përcaktimin e tarifave 

në sektorin e pyjeve dhe kullotave. 

Nga auditimi në lidhje me arkëtimin e të ardhurave nga qiraja për shfrytëzim të fondit 

pyjor, për periudhën objekt auditimi, u konstatua se 8 subjekte nuk kanë shlyer detyrimet 

e kontratës edhe pse Drejtoria e të Ardhurave, në zbatim të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar neni 12,germën 

“g”, dhe kushtet e kontratave të lidhura, subjektet që nuk kanë likuiduar detyrimet e 

kontratave me listë janë dërguar Drejtorisë së Financës për kontabilizim dhe janë 

debitorë në vlerën 2,600,718 lekë që janë të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Librazhd, sipas tabela aneks nr. 2/4, bashkëlidhur. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2 faqe 47-53, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1.Rekomandimi:Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Taksave Vendore, të marrin masa për ndjekjen e të gjitha procedurave 

administrative dhe ligjore për arkëtimin nga subjektet të vlerës 2,600,718lekë, duke 

njoftuar subjektet për detyrimin që kanë ndaj bashkisë. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

4. Gjetje nga auditimi: Në përfundim të punës audituese në terren dhe pas shqyrtimit të 

kundërshtive të subjektit mbi gjetjet e konstatuara nga grupi i KLSH, kanë rezultuar në 

shkelje të akteve ligjore e nënligjore të LPP, shkelje të cilat kanë konsistuar në: 

a. Në 94 procedura prokurimi, kriteret nuk janë në përputhje me dispozitat e LPP dhe 

llojin e procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë penguar mospjesëmarrjen e 

OE në procedurë. 

                                                           
4Shënim. Në një proceurë mund të ketë shkelje dhe për kritere dhe për vlerësim, prandaj numëri I 
procedurave del më I lartë si numëri I procedurave të aydiutuara  
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b. Në 4 procedura prokurimi, OE/BOE të shpallur fitues nuk janë në kushtet e plotësimit 

të kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi ka kritere të cilat nuk janë plotësuar dhe 

nga KVO janë vlerësuar si të rregullt. Në këto kushte KVO duhet të anulonte procedurën 

dhe zhvillonte procedurën tjetër me kushte me të favorshme, kjo me qëllim përdorimin 

me efektivitet, efiçencë dhe ekonomicitet të fondit të prokuruar në vlerën 102,226 mijë 

lekë. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim më ligjin nr. 

162/2020, datë 23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, “Parimet e përzgjedhjeje”, 

nenet 1, 2 dhe pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një 

procedure”,neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i 

ofertave”, si dhe VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 83, 

“Njoftimi i fituesit”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 75-139, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Librazhd, për çdo rast të procedurave të 

zhvilluara të ngrejë grup pune me specialistë të fushës (sipas llojit të procedurës), për 

hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve në përputhje me procedurën e zhvilluar, 

me synim rritjen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në procedurë, duke eliminuar 

praktikat e zhvillimit të procedurave me një OE.  

4.2 Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Librazhd, nëpërmjet strukturave përkatëse, të 

nxjerrë përgjegjësitë dhe të marrë masa të menjëhershme për eliminimin e praktikave për 

kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve ekonomike në kushtet e mosplotësimit të 

të gjitha kritereve të DST të miratuara nga AK, pasi operatorët ekonomik të cilët nuk 

plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti kontraktor, nuk garantojnë cilësinë e 

punës/mallit dhe shërbimit, kjo për të shmangur përdorimin pa efektivitet të fondeve me 

vlerë 102,226 mijë lekë. 

Menjëherë dhe vijimësi 

 

C. MASA DISIPLINORE: 

C/I. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin Civil:  

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, germat (b, c, ç) e nenin 58-“Llojet e masave 

disiplinore”, të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, në VKM nr. 115, datë 

05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, 

përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe shkronja (k) 

e nenit 64, të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe ligjin 

nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar për 

kontratën individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Librazhd, që 

t’i kërkojë Komisionit Disiplinor, që bazuar në performancës e secilit punonjës dhe të 

shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH–së, të fillojnë 

procedurat për dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në “Largim nga 

shërbimi civil”, për 3 (tre) punonjës, si më poshtë: 

1.S.O., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Financës. 

2.S.K., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit Juridik i Prokurimeve. 

3.D. T., me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të IT. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

- Në cilësinë e anëtarit të njësisë së hartimit të dokumenteve të tenderit (NJHDT), në 

mos argumentim dhe vendosje të kërkesave të specifikimeve teknike dhe kërkesave për 

kualifikim të pa argumentuara, të cilat nuk nxisin pjesëmarrjen e gjerë të OE në 

procedurat e prokurimit dhe konkurrencën ndërmjet OE, veprim në mospërputhje me 
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kuadrin rregullator në fuqi në prokurimin publik, konkretisht; ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, “Parimet e përzgjedhjeje”, nenet 1, 2 dhe 

pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një 

procedure”,neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i 

ofertave”, si dhe VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, i ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 83, 

“Njoftimi i fituesit”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 75-139 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

 

 

C/II. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me kontratë pune: 

Bazuar në Ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar për kontratën individuale të punës, pasi të jenë shqyrtuar dhe vlerësuar 

shkeljet e evidentuara dhe të jenë identifikuar përgjegjësit në lidhje me këto shkelje, ”, i 

rekomandohet Kryetarit të Bashkisë Librazhd që bazuar në performancës e secilit 

punonjës dhe të shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH–së, të fillojnë procedurat për dhënien e masave disiplinore nga “Vërejtje” deri në 

“Largim nga puna”, për 6 (gjashtë) punonjës, si më poshtë: 

 

 

1.M. G. me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Transportit, Tregut, Parkingjeve. 

Për shkeljet e mëposhtme: 

- Në cilësinë e anëtarit të njësisë së hartimit të dokumenteve të tenderit (NJHDT), në 

mos argumentim dhe vendosje të kërkesave të specifikimeve teknike dhe kërkesave për 

kualifikim të pa argumentuara, të cilat nuk nxisin pjesëmarrjen e gjerë të OE në 

procedurat e prokurimit dhe konkurrencën ndërmjet OE, veprim në mospërputhje me 

kuadrin rregullator në fuqi në prokurimin publik, konkretisht; ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, “Parimet e përzgjedhjeje”, nenet 1, 2 dhe 

pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një procedure”, 

neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, si dhe 

VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 83, “Njoftimi i fituesit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 75-139 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

2.B. B. me detyrë Drejtoresh e Drejtorisë së Planifikimit e Zhvillimit të Territorit, 

3.S.A. me detyrë Juriste në Sektorin e Prokurimeve, 

4.J.B. me detyrë Specialiste në Drejtorinë e Planifikimit e Zhvillimit të Territorit, 

5.E. P. me detyrë N/ Kryetare e Bashkisë.  

Për shkeljet e mëposhtme: 

- Në cilësinë e anëtarit të komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), në vlerësimin dhe 

shpallje fituese të OE jo në kushtet e plotësimit të të gjitha kritereve kualifikuese, 

procedura të cilat duhej të ishin anuluar dhe njoftuar titullari i AK për zhvillimin e një 

procedure tjetër me kushte me të favorshme, veprim në mospërputhje me kuadrin 

rregullator në fuqi në prokurimin publik, konkretisht me veprim në mospërputhje me 

kuadrin rregullator në fuqi në prokurimin publik, konkretisht; ligjin nr. 162/2020, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, neni 3, “Parimet e përzgjedhjeje”, nenet 1, 2 dhe 

pika 1 e nenit 21 “Autoriteti ose enti kontraktor”, neni 98, “Anulimi i një procedure”, 

neni 76, “Kriteret detyruese për skualifikim”, neni 92, “Shqyrtimi i ofertave”, si dhe 

VKM nr. 285, datë 19.5.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 
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ndryshuar, neni 82, “Shqyrtimi dhe vlerësimi i ofertave”, neni 83, “Njoftimi i fituesit”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 75-139 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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