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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1.Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 514/1 prot., datë 27.05.2022, ndryshuar me shkresën 

nr 514/2 prot., datë 21.06.2022,të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin Bashkia 

Rrogozhinë nga data 30.05.2022 deri në datën 01.07.2022, u krye “Auditim Financiar”, për 

periudhën nga 01.01.2021 deri më 31.12.2021dhe u shtri mbi çështjet kryesore të 

veprimtarisë së institucionit si: menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm, planifikimi 

dhe zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, prokurimet publike dhe të ardhurat. 

Për përfitimin e rezultateve të auditimit, grupi i auditimit u mbështet mbi dy elementë: në 

sistemin e kontrollit të brendshëm dhe në  punën konkrete mbi evidencat e auditimit, por  

kryesisht mbi këtë të fundit. Audituesit janë kujdesur që evidencat me të cilat kanë punuar për 

të argumentuar rezultatet e auditimit, të plotësonin tre cilësi: të ishin të përshtatshme (të 

kishin lidhje me çështjen që auditohej), të besueshme (burimi nga vjen evidenca të ketë 

besueshmëri) dhe të mjaftueshme (sasia e evidencës të jetë e mjaftueshme për arritjen e 

konkluzioneve të auditimit). Në përfundim të punës audituse në terren, nga grupi i auditimit 

janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 5 akt konstatime dhe një akt verifikim.Në datë 

01.07.2022, nga grupi i auditimit të KLSH u zhvillua takimi për ballafaqim e problematikave 

në ambientet e Bashkisë Rrogozhinë me punonjësit e Bashkisë. Nga subjekti u paraqitën 

kundërshtitë për aktet e mbajtura. Pas hartimit të akteve të konstatimit dhe Projekt Raportit, 

nga subjekti i audituar janë bërë kundërshti, të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit dhe janë 

bërë pjesë të materialit në Projekt Raport dhe në Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

Auditimi në teren ka filluar në datën 30.05.2022 dhe ka përfunduar në datën 01.07.2022. 

Projekt Raporti i auditimit është nisur në subjekt më shkresën nr.514/5 prot., datë01.08.2022 

dhe me emailin e datës13.09.2022 (të dhëna të subjektit). Bashkia Rrogozhinë ka kthyer 

përgjigje se është njohur me Projekt Raportin e auditimit me emailin e datës 13.09.2022. 

Takimi përmbyllës midis punonjësve të Bashkisë Rrogozhinë dhe grupit të auditimit nuk u 

realizuapasi sipas me emailin e sipërcituar Bashkia Rrogozhinë ka shprehur dakortësin mbi 

vazhdimin e procedurave pasi nuk u pa e arsyeshme zhvillimi i një takimi ballafaques. 

 

2.Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

 

Përmbledhje e gjetjes 

Referen

ca me 

raportin 

përfund

imtar 

 

Rënd

ësia 

 

Rekomandimi 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit 

të vënë në dispozicion rezulton se për periudhën 2021 

Bashkia Rrogozhinë ka paguar suplementar në vlerën 

45,600 lekë që i përket Kryetarit të Bashkisë. Referuar 

nenit 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin 

Shoqëror Suplementar të Ushtarakeve të Forcave të 

Armatosura ,të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të 

Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të 

Shtetit, të Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së 

Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve,të Policisë së 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të 

Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e 

Shqipërisë I ndryshuar me ligjin nr. 102/2016 date 

20.10.2016, përfitues janë Punonjësit e Policisë së 

faqet 

54-74 

E 

Lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e 

Financës dhe Shërbimit Social 

në Bashkinë Rrogozhinë të 

ndjekin procedurat 

administrative dhe ligjore 

duke kryer ndalesat për 

pagesën e suplementarit prej 

5% ndaj punonjëseve të 

MZSH deri me 31.12.2021 në 

vlerën 1,752,817 lekë sipas 

aneksit nr. 7 pika 3 

bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 
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Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Përsa më sipër 

referuar listpagesave të muajt janar dhe dhjetor të vitit 

2021 Bashkia Rrogozhinë nuk ka kryer ndalesat për 

pagesën e suplementarit prej 5% ndaj punonjëseve të 

MZSH deri me 31.12.2021 në vlerën 1,752,817 lekë e 

cila konsiderohet dem ekonomik ndaj buxhetit te shtetit 

e analizuar sipas aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur 

raportit të auditimit. Veprimet dhe mosveprimet janë në 

kundërshtim me nenin 67 dhe nenin 79 të ligjit 9920 

datë 19.05.2008 Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë, i Ndryshuar si dhe nenin 2 

pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin Shoqëror 

Suplementar të Ushtarakeve të Forcave të Armatosura 

,të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të 

Agjencisë së Inteligjencës dhe Sigurisë së Mbrojtjes ,të 

Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri 

dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Shërbimit të 

Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqipërisë I 

ndryshuar me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016. 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk ka 

marrë masa të plota për arkëtimin e debitorëve, pasi në 

datën 31.12.2021 rezulton një vlerë e pa arkëtuar prej 

207,989 mijë lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e 

Bashkisë Rrogozhinë, e krijuar nga mos pagesa e 

kategorisë së taksapaguesve familjarë dhe privat, 

respektivisht; - vlera 33,793 mijë lekë, i përket 

subjekteve privat (biznesit i vogël, biznesit të madh dhe 

subjekte shtetërore) dhe vlera 174,195 mijë lekë i 

përket abonentët familjar, ndërsa detyrimet e 

subjekteve dhe familjarëve të vitit ushtrimor 2021 janë 

në vlerën 30,202 mijë lekë. Veprimet e mos veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me Pikat 3,4, 5 dhe 5, 

të nenin 45 – “Çregjistrimi i subjekteve tatimore” dhe 

Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me 

ndryshimet dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,me 

ndryshime; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me 

ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve. 

faqet 

44-54 

E 

lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e 

Taksave dhe Tarifave 

Vendore, Bashkia Rrogozhinë, 

bazuar në nenin 70 pika 3 “E 

drejta për të nxjerrë njoftimin e 

vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat tatimore në R.SH”, 

i ndryshuar, 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 

vlerën 207,989 mijë lekë, 

duke ndjekur procedurat si më 

poshtë vijon: 

a- Tu dërgohen bankave të 

nivelit të dytë urdhrat e 

bllokimit të llogarive bankare.  

b- Të dërgohet në Drejtorinë 

Rajonale të Transportit, 

kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në 

AKSH (për pasuritë e 

paluajtshme). 

c- Në rast se bizneset private 

edhe pas njoftimeve zyrtare 

dhe dërgimit të urdhër 

bllokimeve në bankë nuk 

kryejnë pagesën e detyrimeve, 
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pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, 

të bëhet kallëzim penal, bazuar 

në Kodin Penal të RSH, 

miratuar me ligjin nr. 7895, 

datë 27.1.1995 me ndryshimet 

e mëvonshme, neni 181 

“Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve”. 

d- Drejtoria e të Ardhurave 

Vendore Bashkia Rrogozhinë, 

në bashkëpunim me Njësitë 

Administrative, të evidentojë 

listat emërore të debitorëve 

familjarë në mënyrë 

elektronike, duke të njoftojë 

nëpërmjet postës (dhe jo 

vetëm) familjet të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet për 

taksën e tokës/ tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, banesave 

dhe gjelbërimit. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se grupi i 

mëparshëm i auditimit i ka kërkuar Bashkisë 

Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të 

Kadastrës dhe Drejtorisë Vendore Kavajë në lidhje me 

numrin e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja e 

legalizimit për periudhën 2015- 2020. Shkresa është 

nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në 

datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot. ka patur përgjigje 

nga A.SH.K, Drejtoria Vendore Kavajë. Në total për 

periudhën 2015- 2020 i është miratuar leja e legalizimit 

908 subjekteve në vlerën 32,835,411.22 lekë, nga të 

cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. 

Diferenca e papaguar për periudhën 2015- 2020 është 

vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, të ardhura të 

munguara për Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se 

referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga 

Drejtoria e Planifikimit Urban për vitin 2021 është 

arkëtuar vlera 4,739,931 lekë për 97 subjekteve dhe për 

vitin 2022 është arkëtuar vlera 2,489,356 lekë për 54 

subjekte. Gjithashtu referuar shkresave të Dërguara nga 

ASHK në Bashkinë Rrogozhinë deri me 01.07.2022 

janë 230 subjekteve të cilëve nuk i është përcaktuar 

sipërfaqja dhe si pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka 

llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 

230 subjekte. Në mënyrë të detajuar paraqiten sipas 

aneksit nr. 3 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit.  

Bashkia Rrogozhinë për periudhën ushtrimore nuk janë 

njoftuar subjektet debitorë si dhe nuk u evidentuan 

faqet 

44-54 

E 

lartë 

Rekomandimi:- Drejtoria e 

Planifikim Urban në 

bashkëpunim me Drejtoria e 

Taksave dhe Tarifave 

Vendore, të marrë masa duke 

ndjekur të gjitha procedurat 

administrative dhe ligjore për 

arkëtimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë për ndërtimet 

pa leje në vlerën 

15,603,837lekë ndaj 502 

personave si dhe t’i kërkojnë 

Drejtorisë Rajonale Vendore 

ASHK Kavajë vendosjen e 

urdhër kufizimit mbi pasurinë, 

deri në pagesës e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. 

Rekomandimi: Drejtoria e 

Planifikim Urban në Bashkinë 

Rrogozhinë ti kërkoj ASHK 

saktësimin e sipërfaqes për 

230 subjekteve të cilëve nuk i 

është llogaritur 0.5% taks 

ndikimi në infrastruktur si dhe 

nuk i është përcaktuar 

sipërfaqja sipas aneksit nr. 3 

pika 2.6 bashkëlidhur raportit 

të auditimit. 
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raste që Bashkia Rrogozhinë të jetë drejtuar ASHK 

Dega Kavajë, për bllokimin e pasurisë dhe mos 

kryerjen veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes 

së lejes së legalizimit dhe certifikatës pa bërë më parë 

pagesën taksës së ndikimit në infrastrukturë. Veprimet 

dhe mosveprimet janë në kundërshtim me nenin 27 

pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 

pa leje,,,”; 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” i ndryshuar, pika 5 dhe 

ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave vendore”, i ndryshuar. 

 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kësaj kategorie të 

bizneseve, në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të 

tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte 

janë pajisur me autorizim 5 vjeçar sipas përcaktimeve 

të VKM nr. 344, datë 19.04.2017 dhe kanë paguar 

detyrimet 3 subjekte në vlerë 300,000 lekë nuk janë 

pajisur me autorizim 5 subjekte në vlerën 4,100,000 

lekë të cilët nuk kanë paguar detyrimet e cila 

konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e 

Bashkisë Rrogozhinë, ndërsa 11 subjekte janë pajisur 

me autorizim 1 vjeçar të cilët kanë paguar detyrimet në 

vlerë 2,500,000 lekë në kundërshtim me VKM nr. 970, 

datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, 

pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 

344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” 

dhe pika 9 dhe 15. 

faqet 

44-54 

E 

lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e 

Taksave dhe Tarifave 

Vendore, të ndjekë të gjitha 

rrugët administrative e ligjore 

për arkëtimin e tarifës së 

pataksuar prej 4,100,000 lekë 

ndajë 5 subjekteve, sipas 

pasqyrës Aneks nr. 4 pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i blloqeve të 

gjobave rezulton se për periudhën objekt auditimi nga 

Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Rrogozhinë 

janë vendosur 14 gjoba në vlerën 5,650,000 lekë të cilat 

nuk janë shpallur titull ekzekutiv, por që nuk ka filluar 

procesi i kërkimit të tyre. duke sjellë për pasojë 

krijimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e 

bashkisë në vlerën prej 5,650,000 lekë si dhe nuk kanë 

ndjekur të gjitha rrugët ligjore, me qëllimin arkëtimin e 

detyrimeve, duke sjellë për pasojë krijimin e të 

ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë në vlerën prej 5,650,000 lekë, në 

kundërshtim me neni 16, i ligjit nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve”, me ndryshime; neni 15-(Ndryshuar dy 

fjalitë e para me ligjin nr. 9794, datë 23.7.2007, neni 

)(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, datë 

1.11.2007, neni 2)(Shtuar një paragraf në fund të nenit 

me ligjin nr.10 324, datë 23.9.2010, neni 3); - nenet, 9, 

faqet 

44-54 

E 

lartë 

Rekomandimi:Inspektorati i 

Mbrojtjes së Territorit Vendor 

(IMTV) dhe Drejtoria 

Juridike, të marrin masat dhe 

të kërkojë në Gjykatë të 

marrin masa për kthimin e 

vendimeve të gjobave në tituj 

ekzekutiv duke llogaritur edhe 

kamat vonesat në masën 60% 

mbi shumën e gjobës së 

papaguar në vlerën 5,650,000 

lekë sipas aneksit nr. 7 pika 

2.6 bashkëlidhur raportit të 

auditimit.  
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22 dhe 30, të ligjit nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për 

kundërvajtjet administrative”. 

Gjetje nga auditimi:Gjendja e llogarisë 4341 

“Operacione me shtetin ( detyrime)”paraqitet si në 

mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 0 lekë, ndërkohë që llogaritë kundërparti në 

aktiv të bilancit paraqiten me gjendje si: llog. 468 

“Debitorë të ndryshëm”, në vlerën 56,409,159 lekë dhe 

llog.423, 429 “Personeli, paradhënie, deficite, gjoba” 

në vlerën 3,697,156 lekë, duke mos rakorduar për 

shumën prej 60,106,315 lekë, gjë që tregon mos 

pasqyrim të saktë të detyrimeve të debitorëve ndaj 

Bashkisë. 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 3.3. 
faqet 

54-74 

E 

lartë 

Rekomandim: Drejtoria e 

Financës dhe Shërbimit Social 

të kryejë veprimet e 

sistemimet kontabël për vlerat 

e të drejtave të konstatuara në 

lidhje me detyrimet që kanë të 

tretët ndaj shtetit si debitorët, 

të cilat nuk janë paraqitur në 

llogaritë e detyrimeve 

afatshkurtra në pasiv të 

bilancit, duke i përfshirë dhe 

saktësuar në gjendjen e 

llogarisë 4341 “Operacione 

me shtetin (detyrime)” në fund 

vitit 2021 për vlerën 

60,106,315 lekë. Këto veprime 

ti kryejë për efekt të 

rregullimit të gjendjeve në 

fund të vitit 2021, si dhe në 

hartimin e pasqyrave 

financiare në mbyllje të vitit 

2022 të ketë në konsideratë, që 

të kryejë veprimet kontabël në 

mënyrë të saktë për detyrimet 

dhe të drejtat në postet 

përkatëse të bilancit në 

përputhje me parimet kontabël 

të pranuara. 
 

Gjendja e llog. llogarisë 212 “Ndërtesa 

Konstruksione”paraqitet (me kosto historike)” në 

mbyllje të vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë, ku 

sipas analizës së konstatohet se përfshihet një vlerë prej 

prej 8,485,404 lekë lekë e AAGJM me emërtimin 

“Rregullime”, e cila nuk është e detajuar dhe mungojnë 

të dhënat se çfarë përfaqëson, vlerë e cila është mbartur 

nga ish-komunat me reformën territoriale. Mungesa e 

analizës për vlerën 8,485,404 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. 

faqet 

54-74 

E 

lartë 

Rekomandim: Drejtoria e 

Financës dhe e Shërbimit 

Social 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 vlerën prej 

8,485,404 lekë e AAGJM të 

paraqitur në PF e në rast 

pasaktësish të bëhen 

sistemimet e nevojshme në 

kontabilitet e në inventarin 

fizik. 



9 
 

Gjetje nga auditimi: Struktura e DAV Bashkia 

Rrogozhinë ka probleme dhe nuk është në funksion të 

realizmit e të ardhurave, edhe pse është krijuar Sektori i 

Masave Shtrënguese si një nga sektorët më të 

rëndësishëm në DAV Bashkia Rrogozhinë, pasi 

evidentohet se një numër i lartë i detyrimeve të 

paarkëtuara (debitor), në vlerën 207,989 mijë lekë, nga 

e cila: subjekte fizik/juridik dhe institucioni shtetërore 

në vlerë 33,793 mijë lekë dhe abonentë familjarë në 

vlerë 174,195 mijë lekë. - Gjithashtu konstatohet se në 

strukturën organizative të DAV Bashkia Rrogozhinë, 

janë evidentuar lëvizje të shpeshta të stafit si dhe 

mangësi në plotësimin e struktures organizative me 

specialit respektivisht; Specialist IT për përdorimin e 

programit kompjuterik çka sjell mos evidentimin e 

subjekteve, mos llogaritjen e detyrimet fiskale për këto 

mos deklarime si dhe mos arkëtimin e të ardhurave, kjo 

për mungesë stafi, në kundërshtim me pikën (ç) të nenit 

5 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” i ndryshuar dhe në Kreun XI- 

“Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar”, 

nenet 88 – 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në RSH” me ndryshime, si dhe 

Rregullore e Brendshme miratuar me shkresën nr. 737 

prot datë 07.02.2018. Nga Drejtoria e të Ardhurave 

Lokale, nuk është bërë miradministrimi i informacionit 

tatimor, të subjekteve tatimpagues të biznesit të vogël 

edhe të biznesit të madh, për të gjitha detyrimet 

tatimore dhe nuk janë vendosur në dosjen e çdo taksa 

paguesi, nuk është bërë përditësimi i të dhënave dhe 

nuk është plotësuar dokumentacioni, ku të 

regjistroheshin të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas 

kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që 

i takojnë tatimpaguesit. Veprime dhe mosveprimet janë 

në kundërshtim me kërkesat dhe përcaktimet e ligjit nr. 

9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, Neni 29 Dosja e detyrimeve 

tatimore, pika 1, citohet : “Administrata tatimore krijon 

dhe përditëson dosjen e detyrimeve tatimore, ku 

regjistrohen të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas 

kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, 

që i takojnë tatimpaguesit”. 

faqet 

44-54 

E 

lartë 

Rekomandimi:Kryetari i 

Bashkisë Rrogozhinë në 

bashkëpunim me Sektorin e 

Burimeve Njerëzore të marrë 

masa për plotësimin e stafit të 

DAV Bashkia Rrogozhinë me 

specialit të fushës dhe 

përshtatja e strukturës sipas 

natyrës së menaxhimit të të 

ardhurave. 

- DAV Bashkia Rrogozhinë të 

marë masa për përditësimin e 

të dhënave me 

dokumentacionin e 

nevojshëm, ku të 

regjistroheshin të gjitha 

detyrimet e tatimpaguesit, 

sipas kategorisë së detyrimit, 

interesat, gjobat dhe pagesat, 

që i takojnë tatimpaguesit. 
 

Gjetje nga auditimi: Në drejtim të vlerësimit të 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm, konstatohet se nga Bashkia Rrogozhinë, 

nuk ka njohje dhe nuk është zbatuar ligji 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

konkretisht: 

- Nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, gjë e cila është 

reflektuar në mangësinë e plotë të rregullave të 

faqet 

20-29 

E 

lartë 

Rekomandimi:Kryetari i 

Bashkisë Rrogozhinë, në 

cilësinë e Titullarit të 

Institucionit, Nëpunësit 

Autorizues, si dhe Kryetarit të 

GMS-së, duhet të marrë masa 

të menjëhershme për: 

- Hartimin e një kuadri të 

plotë rregullash të shkruara, 
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shkruara për funksionimin e institucionit.  

- Nga ana e titullarit nuk është hartuar një strategji e 

menaxhimit të riskut për vitin 2021, manuali dhe harta 

e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të 

përfshinte të paktën proceset kryesore që kontribuojnë 

në arritjen e objektivave të njësisë. 

- Nga ana e nëpunësit autorizues, nuk janë analizuar 

dhe përditësuar kontrollet që synojnë minimizimin e 

riskut dhe dokumentimin e tij, si dhe nuk janë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për 

parandalimin e këtyre fenomeneve. 

Gjithashtu, u konstatua se një numër i konsiderueshëm 

punonjësish, kanë rregulluar marrëdhënien e punës 

sipas dispozitave të Kodit të Punës, ndërkohë që 

pozicionet e tyre të punës, evidentohen si pozicione me 

status “Nëpunës Civil” dhe për rrjedhojë rekrutimi i 

tyre është bërë në kundërshtim me ligjin. 

për secilin sektor dhe drejtori, 

për përcaktimin në përputhje 

me strukturën organizative, të 

ndarjes së detyrave, 

përshkrimit të tyre detyrave 

funksionale, si dhe përcaktimit 

të përgjegjësive dhe të drejtave 

të punonjësve të njësisë.  
 

 

 

 

 

3. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinioni i auditimit financiar. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përmbledhëse vjetore të konsoliduara të Bashkisë 

Rrogozhinë për vitin e fundit ushtrimor 01.01.2021-31.12.2021, ku përfshihet pasqyra e 

pozicionit financiar, performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në 

aktivet neto/fondet neto etj., në bazë testimesh, të dokumenteve që mbështesin shumat dhe 

shpalosjet në to, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra 

nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të tyre si dheshënimet dhe 

relacioni për llogaritë që shoqëronin këto pasqyra .  

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

të auditimit, pasqyrat financiare të subjektit Bashkia Rrogozhinë  paraqesin drejtë, në të 

gjitha aspektet materiale, pozicionin financiar të subjektit në datën 31.12.2021 dhe rezultatet 

e operacioneve të tyre dhe të flukseve monetare për vitin e përfunduar, në përputhje me 

dispozitat ligjore në fuqi për raportimin financiar”. Për përmirësimin e mëtejshëm të gjendjes 

janë adresuar disa çështje të cilat paraqiten te paragrafi “Theksimi i Çështjes”. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare.  

Ne e kemi kryer auditimin tonë në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit të 

Sektorit Publik (ISSAI). Përgjegjësitë tona lidhur me këto standarde janë përshkruar më 

hollësisht në seksionin “Përgjegjësitë e Audituesit për Auditimin e Pasqyrave Financiare”, 

pjesë e raportit tonë përfundimtar. Ne jemi të pavarur kundrejt subjektit të audituar, e 

theksuar kjo në ISSAI-n 10- Deklarata e Meksikës mbi Pavarësinë e SAI-t, si dhe ISSAI 30- 

Kodi Etik, apo edhe çështje të tjera që lidhen me auditimin e pasqyrave financiare të një 

institucioni ndërkombëtar, të cilat janë përmendur në ISSAI-n 5000- Auditimi i 

Institucioneve Ndërkombëtare- Udhëzues për SAI-n. Ne i kemi përmbushur përgjegjësitë 

tona etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu në dhënien e opinionin 

ne kemi marrë në konsideratë vlerën e materialitetit prej 11,692 mijë lekë mbështetur në 

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 
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financiare, të mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të 

siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të pa modifikuar/kualifikuar me theksim të 

çështjes. 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë : 

- Gjendja e llog. llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione”paraqitet (me kosto historike)” në 

mbyllje të vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë, ku sipas analizës së konstatohet se 

përfshihet një vlerë prej 8,485,404 lekë e AAGJM me emërtimin “Rregullime”, e cila nuk 

është e detajuar dhe mungojnë të dhënat se çfarë përfaqëson. 

- Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( detyrime)”paraqitet si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë, ndërkohë që llogaritë kundërparti në aktiv 

të bilancit paraqiten me gjendje si: llog. 468 “Debitorë të ndryshëm”, në vlerën 56,409,159 

lekë dhe llog.423, 429 “Personeli, paradhënie, deficite, gjoba” në vlerën 3,697,156 lekë, duke 

mos rakorduar për shumën prej 60,106,315 lekë. 

- Nuk është kontabilizuar në llogaritë e detyrimeve llog. 401-404 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” dhe llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” vlera prej 18,937,792 lekë e faturave të 

mbërritura e palikujduar, pra duke mos u evidentuar dhe kontabilizuar vlera e plotë e 

detyrimeve, që ka Bashkia ndaj të tretëve, 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë. 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Rrogozhinë, janë përgjegjëse për përdorimin e burimeve 

financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara (kriteret e vlerësimit). 

Ato janë përgjegjëse për zbatimin e gjithë kuadrit rregullator në prokurimin e fondeve 

publike. Gjithashtu, strukturat drejtuese të Bashkisë Rrogozhinë janë përgjegjëse 

funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen 

e pasqyrave financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet si dhe përgjegjës për 

drejtimin e kontrollin e procesit të raportimit financiar. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH. 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme1. 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 e tij profesional në punën audituese.  

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. 

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin, të cilat 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. 
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II. Hyrja (Të dhëna mbi raportin e auditimit) 

Mbështetur në Ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 514/1 Prot., datë 

27.05.2022, ndryshuar me shkresën nr 514/2 prot., datë 21.06.2022 të miratuar nga Kryetari i 

KLSH-së, në subjektin Bashkia Rrogozhinë nga data 30.05.2022 deri në datën 01.07.2022, u 

krye “Auditim Financiar”, për periudhën nga 01.01.2021 deri më 31.12.2021, nga grupi i 

audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

1.Z. H.I Përgjegjës Grupi; 

2.Znj. I.S; 

3.Znj. K.F. 

 

Titulli:      Auditim financiar. 

 

Marrësi:Raporti i drejtohet subjektit të audituar, Bashkia Rrogozhinë. 

 

1.Objektivat dhe Qëllimi 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.  

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

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

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

2.Identifikimi i çështjes 

Raporti i Auditimit, synon të identifikojë përmbushjen e rolit të njësisë vendore dhe 

përgjegjësive të saj, që burojnë nga kuadri ligjor dhe dispozitat në fuqi, për përmirësimin e 

vazhdueshëm të punëve dhe shërbimeve në dobi të komunitetit, në funksion të zbatimit të 

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Rrogozhinë, si dhe përmirësimin e 

vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave dhe 

nevojave të tyre. 

Saktësia, rregullshmëria, ndodhja e transaksioneve kontabël dhe regjistrimi i tyre me 

korrektësi dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 
 

3.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Kryetari i Bashkisë, z. E.M, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. R.V, Drejtore e 

Drejtorisë së Financës, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, janë përgjegjës për përgatitjen e 

pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm për raportimin 

financiar në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i 

cili garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008, “Për 

Menaxhimin e Sistemit Buxhetor në RSH”, i ndryshuar, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, etj. 
 

4.Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shprehë konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet 

që janë nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit sipas INTOSAI-t. Këto standarde, kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat 

etike, si dhe të planifikojnë dhe kryejnë auditimin me qëllim që të arrijnë nivelin e sigurisë së 

kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (e audituesve të KLSH-së), është që nëpërmjet auditimit të realizuar të 

krijohen bindjet, si dhe të shprehet opinioni i grupit të auditimit mbi aspektet që duhet të 
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vlerësojë: 

- Nëse shpenzimet janë realizuar në përputhje me ligjin e Buxhetit të Shtetit, me aktet 

përkatëse ligjore e nënligjore dhe me parimet e ligjit për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin; 

- Nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar në sektorin 

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

- Nëse janë zbatuar kërkesat e përcaktuara në ligjet dhe aktet normative përkatëse, si Ligji 

organik i buxhetit apo legjislacioni financiar, tatimor dhe vendor në fuqi, etj.; 

- Interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, ankesat, 

etj.). 

- Fusha specifike të cilat janë objekt i fokusit për zbatimin e ligjit, etj.; 

Në përputhje me ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, objektivi i audituesit është që të aplikojë 

konceptin e materialitetit në mënyrë korrekte gjatë planifikimit dhe kryerjes së auditimit. 

Auditimi përfshin kryerjen e procedurave për të marrë evidenca auditimi rreth praktikave 

administrative e financiare, si dhe rreth shumave dhe raportimit të shifrave në Pasqyrat 

Financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi i audituesit, duke përfshirë këtu edhe 

vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të mashtrimit apo gabimit 

njerëzor.  

Gjatë procesit të vlerësimit të riskut, audituesit vlerësuan nivelin e kontrollit të brendshëm 

përkatës në Bashkinë Rrogozhinë, në mënyrë që të programoheshin drejt procedurat e 

auditimit, të cilat janë të përshtatshme për kushtet e subjektit, por jo për qëllim të shprehjes së 

opinionit mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 
 

5.Kriteret e vlerësimit 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; 

 Ligji nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

 Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

- Ligji nr. 24/2018, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” 

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

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 9869, datë 04.02.2008 “Për huamarrjen e qeverisjes vendore” 

- Ligji nr. 48/2014, datë 24.04.2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare” ndryshuar me ligjin nr. 24/2015, datë 19.903.2015; 

- VKM 783 datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”; 

- Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 35, datë 5.11.2008 “Për zbatimin e ligjit nr. 9869, datë 

04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

- Udhëzimi i MF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetor afatmesëm”; 

- UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, etj; 

- Udhëzimit i MF nr. 2, datë 02.06.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i 

ndryshuar; 

- Udhëzimi MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”; 

- Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura” ndryshuar me udhëzimin nr. 5/1 datë 21.05.2014. 

- Udhëzimi i MF nr. 10/1, datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit vendor”; 

- Udhëzimin plotësues të Ministrisë Financave nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 

2018”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 

- Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të 

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”,  

- Udhëzimi plotësues i Ministrisë Financave nr. 01, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 

2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, dhe 
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pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore’’. 

- Udhëzimi i përbashkët i Ministrisë Financave, Drejtorit të Përgjithshëm të Radiotelevizionit 

Shqiptar nr. 29, datë 18.12.2014 (Agjenti tatimor OSSHE faqe 4, “Për përcaktimin e tarifës 

së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”), Fletore zyrtare 196/2014;  

 Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit të Pasqyrave Financiare: 

- Ligji nr. 9228, datë 24.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare, i ndryshuarligjin 

nr. 9477 datë 9.2.2006”, aktualisht i shfuqizuar; 

- VKM nr. 248, date 10.4.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për organet e 

pushtetit lokal, institucionet shtetërore, qendrore dhe lokale, si dhe te njësive që varen prej 

tyre” i ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001; 

- VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimi i standardeve dhe të rregullave kontabël”; 

- VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për miratimin e procedurave për transferimin e të drejtave 

dhe detyrimeve, personelit, aktiviteteve dhe çdo dokumentacion tjetër zyrtar në njësitë e 

qeverisjes vendore, të prekura nga riorganizimi administrativo-territorial”; 

- Udhëzimi i MF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave 

financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe 

njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e 

marrëveshjeve me donatore të huaj”;  

- Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar; 

- Udhëzimi përbashkët i Ministrit të Çështjeve Vendore dhe Ministrit Financave nr. 3237 datë 

16.07.2015 “Për procedurat afatet kohore standardet dhe kriteret e plotësimit të 

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 

 Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

- Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar”; 

- Ligji nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Lokale”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 9975, datë 28.7.2008, “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar 

- VKM nr. 170, datë 25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, me ndryshime; 

- VKM nr. 1064, datë 22.12.2010, “Për disa ndryshime në VKM nr. 391, datë 21.06.2006 

“Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”;  

- Udhëzim i MF nr. 24, datë 02.9.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, 

i ndryshuar; 

 Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

- Ligji nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 152-2013, “Për Nëpunësin Civil”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 10405, datë 24.3.2011, “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të 

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

- VKM nr. 187, datë 08.03.2017, “Për Miratimin e Strukturës dhe të Niveleve të Pagave të 

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

- VKM nr. 165, datë 02.03.2016, “Për Pagat e Vetëqeverisjes Vendore”, i ndryshuar; 

 Rregullore e brendshme “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”; 

 Rregullore e brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimin administrativ KLS-së”; 

 Rregullore e brendshme e organizimit dhe funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe aparatit 

administrativ të Bashkisë. 

 Vendimet e Këshillit Bashkiak dhe shprehja e ligjshmërisë nga Prefekti i Qarkut; 

 Legjislacioni bazë dhe dytësor, dispozitat e tjera, si dhe kriteret përkatëse që janë përdorur 

dhe ju jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit. 
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6.Standardet e auditimit 

- ISSAI 100 “Parimet themelore të Auditimit të Sektorit Publik”, i cili përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 2000-2899 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  

- ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

- INTOSAI GOV 9100 “Udhëzues mbi Standardet e Kontrollit të Brendshëm për Sektorin 

Publik” si dhe INTOSAI GOV 9110 “Udhëzues mbi raportimin e efektivitetit të kontrolleve 

të brendshëm”; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të Auditimit të Përputhshmërisë”, i cili 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 “Udhëzime për Auditimin e Përputhshmërisë”; 

- INTOSAI “Për implementimin e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI mbi 

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA) të Federatës Ndërkombëtare të kontabilisteve 

IFAC; 

- Manuali i Auditimit Financiar dhe i Përputhshmërisë të KLSH-së; 

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

- Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e Audituesit të Pavarur, (IFAC); 

- Praktika të mira të fushës, si manualet e Gjykatës Evropiane të Audituesve, Kërkesat e 

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 
 

7.Metodat e auditimit 

Auditim i njëpasnjëshëm dhe me zgjedhje periudhash. Qasja audituese e KLSH-së është 

metodologji e bazuar në vlerësimin dhe menaxhimin e riskut të auditimit në subjektin që 

auditohet, e cila shërben për kryerjen e auditimit me eficencë dhe efektivitet, duke u fokusuar 

në natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit në fushat materiale dhe që 

vlerësohen me nivel të lartë risku. Nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur, për 

përzgjedhjen e kampioneve për ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë 

dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

- Pesha specifike që një zë shpenzimesh zë ndaj totalit të shpenzimeve të subjektit. 

Ndjekja dhe zbatimi i hapave të mësipërm do të sjellin natyrshëm përcaktimin e elementëve 

kryesorë që do të ndiqen gjatë procesit të zbatimit të projektit të auditimit, nëpërmjet 

sigurimit të gjurmës së projektit të auditimit. Gjurma e auditimit është dokumentimi i procesit 

të realizimit të Projektit të Auditimit. Evidentimi i zbatimit të procedurave të auditimit 

nëpërmjet dokumentimit përfshin të gjitha fazat e kryerjes së Projektit të Auditimit që nga 

Planifikimi i Auditimit, Puna në Terren, Raportimi i Auditimit, Ndjekja e Rekomandimeve 

dhe Publikimi i Auditimit. Theksojmë se nga ana jonë do të auditohen pothuajse të gjitha 

fondet, si më poshtë: 
 Kontrolli aritmetik 

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

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

dhe paraqitjes së tyre në formë sintetike (që është edhe qëllimi i kontabilitetit), bëhen një seri 

veprimesh të cilat kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe 

rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes 

dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk 

përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 

 Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ato mund të jenë të gabuara, nëse 
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regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Nga kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

justifikuese (Urdhër shpenzimeve) u konstatua se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar, sipas kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin 

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 

 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

përkatëse, por mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt u konstatuan probleme. 

Gjithashtu, për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë 

kontabël u krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 

 Kontrolli i vlerësimeve 

Kontrolli i vlerësimeve përcaktoi nëse vlerat që u atribuohen gjendjeve ekzistuese janë të 

sakta, nëse pasuritë duhet të qëndrojnë në bilanc me vlerat që u janë vendosur atyre.  

 Konfirmimi nga të tretët 

Transaksionet e përzgjedhura për t’ju nënshtruar testeve të detajeve, u kryqëzuan me 

informacionin e gjeneruar nga Thesari dhe rakordimit periodike me ente dhe institucione të 

tjera shtetërore. 

 Kontrolli sipas një treguesi 

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

normales”, të cilat përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka: 

mungesë të pjesëve justifikuese, gabime të shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, 

regjistrime pak të lexueshme, shifra të renditura keq, korrigjime të shumta të shifrave, etj.  

 Intervista 

 Raporte dhe Informacione 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 
 

8.Praktikat e ndjekura 

Mbështetur në ISSAI 1315, objektivi i audituesit është identifikimi dhe vlerësimi i risqeve e 

anomalive materiale në pasqyrat financiare si edhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit 

të njësisë dhe mjedisit të saj, duke përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë dhe duke 

krijuar kështu bazën për hartimin dhe implementimin e përgjigjeve kundrejt risqeve të 

vlerësuara të gabimeve materiale.  

Në këtë kontekst merr rëndësi vlerësimi i materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 

ISSAI 1450, i cili përcakton nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 

influencuar te përdoruesit e pasqyrave financiare. Nisur nga gjykimi profesional i audituesit 

dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, grupi i auditimit përcaktoi materialitetin në masën 2% 

për të gjitha zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar, ku si bazë për llogaritjen e tij 

janë marrë shpenzimet për pagat (600), shpenzimet operative (602) dhe investimet (231). 

Metodologjia e aplikuar gjatë planifikimit, konsiston në auditimin e të dhënave të siguruara 

nga vetë subjekti. Kemi ndërmarrë procedurat për vlerësimin e riskut (analiza), me qëllim 

sigurimin e nivelit të kërkuar të njohjes së riskut të brendshëm dhe riskut të kontrollit të 

subjektit. Informacion të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë 

subjekti për vlerësimin e riskut, duke iu nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e 

audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që aplikon KLSH-ja1. 

Nisur sa më sipër, jemi përpjekur të ruajmë nivelin e pranuar të Riskut të Auditimit prej 5%, 

duke shtuar nivelin e procedurave analitike (ISSAI 1520) dhe testeve thelbësore të kryera. 

Në këtë kontekst, procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analizat e 

marrëdhënieve ndërmjet informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve që 

konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ditarë/partitarë ose ne trajtë 

elektronike por edhe në inspektime fizike; në observime, të cilat kanë të bëjnë me analizën e 

                                                           
1 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 

performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur ka 

ndodhur observimi; dhe së fundmi, kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit 

te personat kompetentë dhe të mirëinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 
 

9.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 ligjore dhe rregullatore të zbatueshme. Rezultatet e këtyre 

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

dolën gjatë auditimit, janë reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre sipas 

gjykimit dhe skepticizmit profesional që audituesit ushtruan në arritjen e këtyre 

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

dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe ka shërbyer si një burim informacioni 

për përgatitjen e tyre. Në përfundim të auditimit në terren, mbi Akt-Konstatimet e mbajtura 

mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, u përgatit ky Raport Auditimi. 

Në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u morrën në konsideratë parimet e mëposhtme të 

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

Gjithashtu, në kryerjen dhe dokumentimin e auditimit, u kushtua një rëndësi e veçantë në 

lidhje me: 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

Përkatësia: Transaksionet dhe ngjarjet që janë të regjistruara kanë ndodhur dhe i përkasin 

subjektit. 

Plotësia: Të gjitha transaksionet dhe ngjarjet që duhet të ishin regjistruar janë regjistruar. 

Saktësia: Shumat dhe të dhënat e tjera në lidhje me transaksionet dhe ngjarjet e regjistruara 

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

Periudha: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në periudhën e saktë kontabël. 

Klasifikimi: Transaksionet dhe ngjarjet janë regjistruar në llogaritë e duhura. 

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

Ekzistenca: Asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto ekzistojnë. 

Të drejtat dhe detyrimet: Subjekti mban ose kontrollon të drejtat për asetet dhe detyrimet.  

Plotësia: Të gjitha asetet, detyrimet dhe interesat e kapitalit neto që duhet të ishin regjistruar 

janë regjistruar. 

Vlerësimi dhe alokimi: Aktivet, pasivet dhe interesat e kapitali janë të përfshira në pasqyrat 

financiare dhe shumat përkatëse dhe ndonjë vlerësim ose alokim, rregullimet që rezultojnë 

janë të regjistruara. 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

Transaksionet, të drejtat dhe detyrimet: Ngjarjet e paraqitura, transaksionet, si dhe çështje të 

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

Plotësia: Të gjitha informacionet shpjeguese që duhet të ishin përfshirë në pasqyrat financiare 

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë 

dhe në sasi të duhur. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

Informacion i përgjithshëm mbi BashkinëRrogozhinë 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik 

 

Popullsia Regjistri i gjendjes Civile: 40,684 banorë 

Census 2011: 22,148 banorë 

Sipërfaqja: 223.5 km2 

Kryetar: E.M 

Këshilli Bashkiak: 21 anëtarë 
 

Profili i Bashkisë 
Zona Gjeografike: Rrogozhina kufizohet në veri 

me Bashkinë Kavajë, në verilindje me Bashkinë 

Tiranë, në jug me Bashkinë Lushnje, në lindje me Bashkinë Peqin dhe në perëndim me detin 

Adriatik. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Rrogozhinës. 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, bashkia e re numëron 22,148 banorë, ndërsa sipas 

Regjistrit Civil ajo numëron një popullsi prej 40,684 banorë. Bashkia e re ka një sipërfaqe 

prej 223.5 km2. Sipas regjistrit civil, densiteti i popullsisë është 182 banorë/km2, ndërsa sipas 

censusit, densiteti është 99 banorë/km2. 

Të dhëna të tjera: Bashkia e re e Rrogozhinës shtrihet në një terren pjesërisht kodrinor dhe 

pjesërisht fushor deri në bregun e detit. Dy komunat bregdetare, Gosa dhe Kryevidhi, kanë 

mundësi të zhvillojnë turizmin por aktualisht infrastruktura e disponueshme rrugore drejt 

bregdetit është shumë e kufizuar, ndërsa infrastruktura e nevojshme për furnizim me ujë apo 

kanalizime është inekzistente.  

Bashkia e re do të përfshijë edhe zona të rëndësishme bujqësore, të cilat kanë nevojë për 

mirëmbajtje të infrastrukturës rurale, sidomos lidhur me sistemet vaditëse dhe kanalet 

kulluese. 
 

Njësitë administrative përbërëse: 

 
Nr. Njësisë Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre 

1 Rrogozhinë Qyteti Rrogozhinë, Fshati; Rrogozhinë 

2 Kryevidh Kryevidh, Ballaj, Rreth-Greth, Patkë-Milot, Zhabjak, Spanesh, Spille, Domën, Stërbeg, Shardushk, Kazie  

3 Sinaballaj Sinaballaj, Methasanaj, Hazdushk, Hamenraj, KoçajSheshaj, Thartor, Rrostej, Fliballije, Demarkaj 

4 Lekaj Lekaj, Harizaj, German, Zambish, Mushnik, Mlik, Okshtun, Luz i madh, Shkozet , Kryeluzaj 

5 Gosë Gosë e Madhe, Gosë e Vogel, Kalush, Kërçukaj, VilëBallaj 

 

Veprimtaria e saj bazohet në Ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligjin nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen 

administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”, etj. 

Vendimet merren nga Këshilli Bashkiak i përbërë nga 15 anëtarë; 

Drejtimi i Bashkisë kryhet nga Kryetari i Bashkisë; 

Njësitë Administrative drejtohen nga Administratorët e Njësive Administrative; 

Detyrat dhe kompetencat e Bashkisë Rrogozhinë fokusohen kryesisht në: 

- Shërbimin publik; 

- Shërbimin social; 

- Shërbimin kulturor dhe sportet; 

- Biznesin. 

Misioni për njësinëqëauditohet është: Kryerja e funksioneve të veta, të përbashkëta dhe të 

deleguara në interes të komunitetit, duke përdorur në mënyrë efikase dhe të qëndrueshme 

https://portavendore.al/bashkia-rrogozhine/pasaporta-e-bashkise-rrogozhine/kryetari-i-bashkise/
https://portavendore.al/bashkia-rrogozhine/pasaporta-e-bashkise-rrogozhine/anetaret-e-keshillit-bashkiak/
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burimet natyrore dhe financiare (të ardhurat e veta, grandin dhe fondet e dhëna nga buxheti i 

shtetit me synim krijimin e kushteve të sigurisë dhe mirëqenies për komunitetin). 

Objektivat burojnë nga ligji “Për vetëqeverisjen vendore”. 

Ndërsa administrata (aparati) i këtij institucioni ka si qëllim: përmirësimin e kushteve të 

punës, rritjen e nivelit të drejtimit dhe rishikimin funksional të Bashkisë, zhvillimin e 

politikave dhe strategjive, identifikimin, koordinimin dhe monitorimin e programeve, rritjen e 

efektivitetit të përdorimit të burimeve. 

Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet: njohjes së ekzistencës 

së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë; respektimit i të drejtave dhe lirive 

themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë ose në ligje të tjera; zgjedhjes së llojeve 

të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; 

ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia; 

realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme dhe nxitjes efektive të pjesëmarrjes së 

bashkësisë në qeverisjen vendore. 

Vështirësia Financiare 

Nga auditimi është konstatuar se detyrimet e konstatuara në fund të vitit 2021 paraqitën në 

vlerën 260,590,922 lekë (të akumuluara) dhe fondet e miratuara për shpenzime të këtij viti 

janë në vlerën 1,139,567,901 lekë. Kjo situatë tregon se Bashkia Rrogozhinë nuk mund të 

konsiderohet në vështirësi financiare në fund të vitit ushtrimor 2021, pasi vlera e stokut të 

detyrimeve të papaguara ndaj palëve të treta është 22,86 %, pra nën nivelin prej 25 % të 

shpenzimeve vjetore të miratuara, sipas nenit 56 “Vështirësia financiare” të ligjit nr. 68/2017, 

datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 
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IV. REZULTATET E AUDITIMIT SIPAS DREJTIMEVE TË AUDITIMIT: 

 

1.Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik 

Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK. 

Në drejtim të vlerësimit të implementimit të komponentëve të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm në Bashkinë Rrogozhinë, nga grupi i auditimit janë kryer verifikimet 

për implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

menaxheriale, realizimit të objektivave të institucionit për të gjithë komponentët si: “Mjedisi 

i kontrollit”, “Menaxhimi i riskut”, “Aktivitetet e kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” 

si dhe “Monitorimi”, në referim të nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015 “Për disa shtesa 

dhe ndryshime”, ku titullari i njësisë në sektorin publik krijojnë dhe vlerësojnë sistemet e 

MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të lidhur me njëri- tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të 

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

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

 

Titulli i gjetjes:Në Bashkinë Rrogozhinë ngritja dhe funksionimi i sistemit të kontrollit të 

brendshëm, nuk është në nivelin e kërkuar sipas dispozitave ligjore. 

 

Situata: Mjedisi i kontrollit është baza e menaxhimit të fondeve buxhetore dhe përbën 

themelin, ku ngrihen të gjithë komponentët e tjerë të kontrollit të brendshëm. Titullarët e 

njësive të sektorit publik janë përgjegjës për ngritjen, gjendjen dhe përmirësimin e mjedisit të 

kontrollit.  

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

njësisë publike;  

Titullari i njësisë publike dhe të gjithë anëtarët e stafit duhet të udhëhiqen nga integriteti 

personal dhe profesional në marrjen e vendimeve dhe në kryerjen e detyrave të tyre. Sipas 

përcaktimeve të Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, të miratuar me Urdhër të 

Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016, në Kapitullin III, pika 3.1 përcakohtet se 

‘Kuadri i sjelljes së menaxherëve dhe stafit duhet të përcaktohen nga titullari i njësisë 

publike në një Kod të Brendshëm Etike, ose në një Kod Sjelljeje’. Gjithashtu, edhe në zbatim 

të ligjit nr. 9367, datë 7.4.2005, “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funksioneve publike”, i ndryshuar, dhe të ligjit nr. 9131, datë 8.9.2003, “Për rregullat e etikës 

në administratën publike”, institucionet duhet të hartojnë kod etike.  

Për sa më sipër, rezulton se Bashkia Rrogozhinë disponon Kod Etike, në të cilin të 

përcaktohen sjelljet e pranuara të stafit dhe menaxherëve si dhe rastet e konfliktit të interesit. 

Gjithashtu, rregullat e etikës është vëc rregullores së brendshme si dhe Institucioni ka një 

komision etike për të trajtuar këto çështje. 

b) Politikat menaxheriale dhe stili i punës;  

Stili i të vepruarit dhe filozofia e menaxhimit reflektojnë pikëpamjet kryesore të drejtuesit 

rreth mënyrës se si duhen organizuar punonjësit dhe aktivitetet e një njësie. Çdo drejtues ka 

një filozofi dhe një stil pune të veçantë, nëpërmjet të cilit ai/ajo menaxhon punonjësit, 

demonstron dhe nxit kompetencën dhe sjelljen etike.  

Qasja ndaj punës dhe ngritja e sistemeve, zakonisht paraqiten në një strategji institucionale. 

Në nenin 8, pika 8/a të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar, përcaktohet se ‘Titullarët e njësive publike në fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit kanë këto kompetenca kryesore: a) miratimin e politikave dhe 

monitorimin e objektivave të njësive publike që ata drejtojnë, të planeve strategjike e vjetore, 

përfshirë strategjinë e menaxhimit të riskut dhe të plan-veprimeve për arritjen e objektivave’. 

Për sa më sipër rezulton se Bashkia Rrogozhinë ka hartuar një strategji institucionale në të 
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cilën të paraqiten prioritetet dhe objektivat si dhe planet e veprimit për arritjen e tyre, në 

kundërshtim me pikën 8 të ligjit të MFK. 

Gjithashtu, po në nenin 8, pika 8/b të ligjit për MFK, përcaktohet se ‘Titullarët e njësive 

publike në fushën e menaxhimit financiar dhe kontrollit kanë këto kompetenca kryesore: b) 

ngritjen e grupit të menaxhimit strategjik të njësisë publike’. Në nenin 27 të këtij ligji 

përcaktohet se ‘Grupi për menaxhimin strategjik përbëhet nga titullari i njësisë publike, 

zëvendës titullarët, nëpunësi autorizues, nëpunësi zbatues dhe të gjithë menaxherët e tjerë të 

nivelit të lartë. Kreu i auditimit të brendshëm merr pjesë në mbledhjet e grupit për 

menaxhimin strategjik pa të drejtë vendimmarrjeje. Çështjet, që lidhen me menaxhimin 

financiar dhe kontrollin, duhet të diskutohen gjatë takimeve periodike ndërmjet menaxherëve 

të niveleve të ndryshme në njësinë publike. Çështjet kryesore dhe mangësitë serioze që dalin 

brenda njësisë i parashtrohen grupit për menaxhimin strategjik, me qëllim diskutimin e 

mëtejshëm dhe marrjen e masave’. Grupit të auditimit i është paraqitur një urdhër: Urdhri 

nr.83, datë 25.03.2021 ‘Për ngritjen dhe riformatimin e Grupit të menaxhimit strategjik’ 

GMS. 

 Në Udhëzimin nr.16, datë 20.07.2016 ‘Për përgjegjësitë dhe detyrat e kordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike’, lidhur me 

rolin e GMS në sistemin e MFK, përcaktohet se ‘GMS duhet të mblidhet të paktën 4 herë në 

vit.Vendimet duhet të regjistrohen nga sekretari dhe vihen në dispozicion të drejtimit të 

njësisë publike’. Për sa më sipër, për periudhën 2021 nuk rezulton asnjë dokumentim i 

mbledhjeve të kryera nga GMS. 

Në nenin 10 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

të ndryshuar, përcaktohet se ‘Koordinator i menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe 

koordinator i riskut është nëpunësi autorizues i njësisë publike. Në përmbushje të 

përgjegjësive të tij, nëpunësi autorizues mund t’i delegojë disa prej detyrave të veta për 

koordinimin e menaxhimit financiar dhe kontrollin e koordinimin e riskut punonjësve, pjesë 

të strukturës së financës.’. Titullari nuk ka caktuar kordinatorin e riskut për Bashkinë 

Rrogozhinë. 

c) Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, hierarkia dhe rregulla të qarta, 

të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit;  

Bashkia Rrogozhinë e kryen aktivitetin e saj në bazë të një rregullore të brendshme, e 

miratuar me vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 5311, datë 06.12.2019 ‘Rregullore e 

funksionimit të brendshëm administrativ të Bashkisë Rrogozhinë dhe institucioneve në 

varësi’. Kjo rregullore është e përditësuar me ndryshimet në strukturën organizative. Kjo bën 

të mundur kryerjen e punës me efektivitet nga punonjësit pasi ata janë të njohur me punën që 

duhet të kryejnë, vlerësimin dhe klasifikimin e pozicionit të punës si dhe mund të bëhet një 

vlerësimi objektiv i rezultateve të tyre në punë. 

Bashkia Rrogozhinë disponon disa përshkrime pune, këto kanë datë se kur janë bërë, 

gjithashtu edhe procedura e ndjekur për hartimin e tyre është bërë në përputhje me nenin 24 

të Vendimit nr. 142, datë 12.3.2014 ‘Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës 

në institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura’ në të cilin 

përcaktohet se ‘Procesi i vlerësimit të punës ndjek këto faza: a) krijimi i komitetit të 

vlerësimit; b) identifikimi i pozicionit/pozicioneve të punës që do të vlerësohen; c) vlerësimi 

me faktorë dhe pikëzimi sipas metodologjisë së vlerësimit të pozicionit të punës; ç) 

klasifikimi i pozicionit të punës në kategorinë, klasën dhe grupin përkatës’. Gjithashtu, këto 

përshkrime pune janë miratuar nga DAP, sikurse përcaktohet në nenin 35 të Vendimit nr. 

142, datë 12.3.2014 ‘Departamenti i Administratës Publike, për institucionet e administratës 

shtetërore: a) miraton propozimin për klasifikim të pozicionit/pozicioneve të punës; b) kthen 

për rivlerësim pozicionin/pozicionet e punës dhe vendos një afat të arsyeshëm për plotësimin 

e rivlerësimit’. 
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Kompetencat e nëpunësit zbatues aktualisht kryhen nga znj. R.V, I cili caktohet nga urdhëri 

nr.9748/1. Prot., datë 01.07.2021, Drejtor në Drejtorinë Ekonomike she Shërbimit Social në 

Bashkinë Rrogozhinë. Nëpunësi zbatues ka një sërë detyrash dhe përgjegjësish dhe jo vetëm 

firmën e dytë për llogarinë e të ardhurave dhe shpenzimeve për institucionin. Me shkresën 

nr.243/1 prot., datë 20.01.2021, përcaktohet nëpunësi autorizues z. E.M. 

ç) politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore;  

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr 4 

datë 05.01.2021 Miratuar në total numri 323 . Ne administaten e Bashkise dhe njesite e saj 

,punonjes me kontrate dhe sezonal 299 + 1 punonjësit të QKB dhe Gjendjes Civile = 4 

punonjës gjithsej,si dhe 8 punonjes te projekteve tungjatjeta jete dhe permirsimi i sherbimit 

në fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 300 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të 

punonjësve e detajuar si vijon; 

Burimi Sektori i Burimeve Njerëzore. 

Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Rrogozhinë është 

miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë Nr.23 date 21.01.2021 “Për miratimin e 

strukturës së administratës së bashkisë, i ndryshuar i cili ka vlerësuar me status të Nënpunësit 

Civil, gjithsej 86 pozicione, nga të cilat: 

____1_____ pozicion i kategorisë së lartë,  

____8_____ pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

____16____ pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

____61____ pozicione të kategorive ekzekutive. 

 

a. Sa nga këto pozicione janë të lira (të paplotësuara)? 

____0_____ pozicion i kategorisë së lartë,  

____0_____ pozicione të kategorisë së mesme drejtues,  

____2_____ pozicione të kategorisë së ulët drejtuese 

____6_____ pozicione të kategorive ekzekutive 

 

Shenim : Nga 50 pozicione pune të vlerësuara me status nëpunesi civil janë plotesuar me 

akte të përkohshme emerimi, për shkak së pamvarësisht shpalljeve të vendeve të lira të punes, 

nuk ka patur aplikues ose mospermbushejs se kritereve për emerimin sipas ligjit për 

sherbimin civil.  

 

Në lidhje me largimet dhe emërimet sipas periudhave, pasqyra 

Struktura  
2021 

Plan Fakt 

1 Administrata 214 194 

2 Njesia Administrative Gose 8 8 

3 Njesia Administrative Lekaj 11 10 

4 Njesia Administrative Kryevidh 9 9 

5 Njesia Administrative Sinaballaj  7 7 

6 Qkb 1 1 

7 Administrimi Pyjeve 2 2 

8 Ujitje Dhe Kullimi 2 2 

9 Mzsh 14 14 

10 Gjendja Civile 4 4 

11 Arsimi Mesem 4 4 

12 Arsimi Fillor 47 45 

Vende Vakante Për Pozicion  (%) 

Totali 323 300 

Numri I Të Punësuarve  



23 
 

 
PERIUDHA Largimet Arsyeja Emërimet Procedura e ndjekur 

VITI 2021 20 
Sipas specifikimit në 

tabelën e mëposhtme 
19 

Në zbatim të legjilacionit sipas 

natyrës së vendit të punës 

 

Nga auditimi rezulton se personat e larguar nuk kane bërë ankimim në gjykatë si dhe vendet 

vakante në Bashkinë e Rrogozhinë janë krijuar jo vetëm si rezultat i ristrukturimeve, por edhe 

si rezultat i funksionimit të kontrolleve të brendshme. Një pasqyrim më i detajuar i numrit 

dhe arsyen e krijimit të vendeve vakante, si vijon; 

Burimi Sektori i Burimeve Njerëzore. 

 

-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Rrogozhine është 

miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 

Sipas listë pagesave të muajve janar dhe dhjetor 2021 konstatohet se është zbatuar struktura 

sipas vendimeve miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës z. G.G deri me date 20.05.2021 pasi 

ulet në detyre me urdher Nr 131 date 20.05.2021 dhe z. R.V për periudhen në vazhdim i 

emeruar me urdher Nr 141 date 31.5.2021 dhe nga Specialistja e pagave.  

Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga Drejtori i Financës 

z. G.G dhe z. R.V dhe nga Kryetari Bashkisë; z. E.M. 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Sekretari i pergjithshem z.E.S dhe nga 

Kryetari Bashkisë z. E.M pasi jane pregatitur nga Sektori i Burimeve Njerezore. 

Sa me sipër konstatohet se, për periudhën objekt auditimi nuk janë kryer vlerësimet e 

punonjësve, sikurse përcaktohet në nenin 62 të ligjit nr. 152/2013 ‘Për nëpunësin civil’ 

‘Vlerësimi i rezultateve në punë është procesi i verifikimit të realizimit të përgjithshëm të 

objektivave të përcaktuar në fillim të periudhës së vlerësimit, si edhe i aftësive ose dobësive të 

nëpunësit në kryerjen e detyrave, që realizohet çdo 6 muaj. Vlerësimi i rezultateve në punë 

synon përmirësimin e aftësive profesionale të nëpunësit civil dhe të cilësisë së shërbimit’.  

 

 Mbi trajnimin e punonjësve në Bashkinë e Rrogozhinë. 

Stafi administrativ ka zhvilluar trajnime sipas programeve (të detyrueshëm dhe fakultativ) 

ofruar nga ASPA nëpërmjet Platformës ZOOM, për njohuritë e tyre në lidhje me 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, për Procedurat e Prokurimit Publik, Auditi i 

Brendshëm etj. Por nga Bashkia e Rrogozhinë nuk rezulton të jenë hartuar Plane vjetore 

trajnimesh për punonjësit e saj, por përzgjedhja e personelit për trajnim është realizuar nga 

Drejtoria e burimeve njerëzore ose nga vet punonjësit. Trajnimi i punonjësve është i 

nevojshëm për të garantuar minimizimin e akteve të parregullta, gabimeve dhe 

shpërdorimeve, si dhe për të kuptuar se direktivat e dhëna prej menaxherëve të njësisë 

kuptohen dhe arrihen nga punonjësit. 

Përgjegjësia e menaxhimit në garantimin e profesionalizmit të punonjësve të tij fillon me 

miratimin e politikave dhe praktikave të duhura që lidhen me burimet njerëzore dhe që 

Nr Arsyeja e lirimit të vendeve  2021 

1 KMCAP 0 

2 Pension 6 

3 Largim me Deshire 9 

4 Shkurtime 2 

5 Kontrate 0 

6 Largim per mosparaqitje ne pune 1 

7 Nderruar jete 1 

8 Mase disiplinore 1 

TOTALI 20 
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reflektojnë angazhimin për: • Caktimin e nivelit të njohurive dhe aftësive që kërkohen për 

çdo pozicion pune; • Verifikimin e kualifikimeve të kandidatëve për vendet e punës; • 

Marrjen në punë dhe ngritjen në detyrë vetëm të atyre personave që kanë njohuritë dhe 

aftësitë në nivelet më të larta; • Futjen e programeve të trajnimit që ndihmojnë punonjësit të 

zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre. • Kryerjen e analizave periodike për njohuritë dhe 

aftësitë e kërkuara për çdo pozicion pune dhe mbështetur në këto analiza, hartimin e planeve 

periodike për trajnimin e punonjësve; • Zhvillimin e profesionalizmit menaxherial nëpërmjet 

trajnimeve dhe marrjes në konsideratë të aftësive menaxhuese gjatë procesit. 

Konstatohet se Nga Sektori i Burimeve Njerëzore në bashkinë Rrogozhinë nuk janë hartuar 

plane / programe vjetore për trajnimin e detyrueshëm të punonjësve, të cilat ndihmojnë në 

zgjerimin e njohurive të tyre për proceset e punës dhe të aftësive për t’i kryer me efikasitet 

ato, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296 datë 8.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin” dhe “Manualit për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

2. Menaxhimi i riskut  

Menaxhimi i riskut përmban identifikimin, vlerësimin dhe kontrollin mbi ato ngjarje apo 

situata të mundshme, që kanë efekt të dëmshëm për përmbushjen e objektivave të njësisë 

publike, dhe kryhet për të dhënë siguri të arsyeshme se këta objektiva do të realizohen.  

Në nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar, përcaktohet se ‘Për t’i zbatuar veprimtaritë e menaxhimit të riskut, 

titullari i njësisë publike miraton një strategji, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që 

ka ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. Nëpunësi autorizues analizon dhe përditëson 

kontrollet që synojnë minimizimin e riskut, të paktën një herë në vit.’ Për sa më sipër, rezulton 

se Bashkia Rrogozhinë nuk ka hartuar një strategji risku, në kundërshtim me nenin 21 të 

Ligjit nr. 10296. “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ku citohet se; “Titullari i 

njësisë publike miraton një strategji risku, e cila përditësohet çdo tre vjet ose sa herë që ka 

ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut”. 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Bashkia Rrogozhinë nuk disponon 

asnjë procedurë të menaxhimit të riskut ku të bëhet identifikimi, analiza dhe kontrolli i 

risqeve dhe as raporte monitorimi të fushave me risk. Pavarësisht rëndësisë që ka identifikimi 

i risqeve dhe menaxhimi i tyre, Bashkia Rrogozhinë nuk ka ndërmarrë asnjë veprim lidhur 

me këtë çështje. Mungesa e një strategjie risku, e një regjistri risku dhe e identifikimit të 

risqeve me qëllim marrjen e masave për eleminimin apo zbutjen e efektit të tyre, cenon 

arritjen e objektivave dhe performancën institucionale në kundërshtim me nenin 12, pika 3 e 

Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar’ 

ku përcaktohet se ‘Nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve të njësisë publike përgjigjen 

përpara nëpunësit autorizues përkatës për: d) identifikimin dhe krijimin e regjistrit të riskut, 

vlerësimin, kontrollin e risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe realizimin me 

sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë’. 

3. Veprimtaritë e kontrollit  

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që synojnë reduktimin e 

risqeve në mënyrë që të arrihen qëllimet dhe objektivat e njësisë dhe të nxisin zbatimin e 

vendimeve të drejtuesve. Mungesa e identifikimit të risqeve, mungesa e një strategjie 

institucionale në të cilën të jenë përcaktuar objektivat dhe planet e veprimit, si dhe mungesa e 

qartë e ndarjes së detyrave në Bashkinë Rrogozhinë, vështirësojnë kryerjen efektive të 

kontrolleve, identifikimin e parregullsive dhe nxjerrjen e përgjegjësieve. 

Në kuadër të zbatimit të veprimtarisë së kontrollit, në nenin 16 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar përcaktohet se 

‘Titullarët e njësive publike miratojnë gjurmët e auditimit, për procedura që lidhen me 

veprimtari kryesore të njësisë dhe sigurojnë që të gjitha operacionet e njësisë publike 

dokumentohen në atë formë, që u mundëson audituesve të brendshëm, të jashtëm dhe 
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autoriteteve mbikëqyrëse të kuptojnë mjedisin e kontrollit. Gjurma e auditimit arkivohet sipas 

dispozitave ligjore në fuqi’. Për sa më sipër, rezulton se Titullari i Bashkisë Rrogozhinë për 

vitet 2021 nuk ka miratuar gjurmën e auditimit, në kundërshtim me nenin 16 të ligjit për 

MFK. 

4. Informacioni dhe komunikimi  

Komunikimi është shkëmbimi i informacioneve të dobishme ndërmjet punonjësve të të gjitha 

niveleve të njësisë publike, si horizontalisht dhe vertikalisht, dhe ndërmjet njësive publike për 

të mbështetur vendimet dhe për të koordinuar aktivitetet. Informacioni duhet t'i komunikohet 

menaxhimit dhe punonjësve të tjerë, në formën dhe brenda një harku kohor, që i ndihmon ata 

për të kryer përgjegjësitë e tyre. Komunikimi me taksapaguesit, furnitorët e shërbimeve, 

rregullatorët dhe palët e tjera të jashtme është gjithashtu thelbësor për kontrollin e brendshëm 

efektiv. 

Në lidhje me komunikimin e brendshëm, në mungesë të aktit rregullator mbi organizimin dhe 

funksionimin e Bashkisë Rrogozhinë, është e paqartë dhe e paverifikueshme bazuar në 

shkresat zyrtare se si titullari informohet nga përgjegjësit e sektorëve, nëse realizohet me anë 

të takimeve e mbledhjeve, relacioneve apo raporteve të ndryshme. Gjithashtu është e pa 

verifikueshme mënyra e përcaktuar për komunikimin e punonjësve brenda institucionit dhe 

jashtë institucionit. 

5. Monitorimi  

Titullarët e njësive publike janë përgjegjës për ngritjen e një sistemi për monitorimin e 

menaxhimit financiar dhe të kontrollit, me qëllim vlerësimin lidhur me funksionimin e duhur 

dhe garantimin e përditësimit të tij, sa herë që ndryshojnë.  

Me qëllim monitorimin e institucioneve të varësisë, në nenin 9 pika 3 e ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar, përcaktohet se 

‘Nëpunësit autorizues të të gjitha niveleve të njësive të varësisë janë përgjegjës dhe 

raportojnë sipas shkallës hierarkike, deri te nëpunësi autorizues i njësisë publike, për statusin 

e sistemeve të kontrollit të brendshëm, për riskun e mashtrimit e të parregullsive dhe të çdo 

mangësie serioze që pengon realizimin e objektivave, ose risqe, të cilat nuk janë adresuar 

nga njësia, masat korrektuese të marra dhe të përmbushura nga nivelet e menaxhimit të 

njësisë që drejtojnë’. Për sa më sipër, nuk ka asnjë dokumentim të raportimit të institucioneve 

të varësisë në Bashkinë Rrogozhinë mbi statusin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, në 

kundërshtim me nenin 9 të ligjit të MFK. 

Monitorimi i sistemit të MFK nga titullari mund të realizohet nëpërmjet pyetësorit të 

vetëvlerësimit të kontrollit të brendshëm, sikurse paraqitet në Shtojcën 2 të Manualit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Duke ju përgjigjur pyetjeve të pyetësorit të 

vetëvlerësimit, institucioni bën vlerësimin e zhvillimit të komponentëve të veçantë të 

kontrollit të brendshëm, ku çdo përgjigje me jo tregon se ka mangësi dhe duhen marrë masa 

për përmirësime. Për sa më sipër, për periudhën nën auditim, rezulton se Bashkia Rrogozhinë 

nuk ka plotësuar asnjë pyetësor vetëvlerësimi në mënyrë që të identifikojë problematikat e 

kontrollit të brendshëm me qëllim përmirësimin e tyre, në kundërshtim kjo me kërkesat e 

Kapitullit III të Manualit të MFK, të miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 108, 

datë 17.11.2016. 

Në nenin 18 pika 1 e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, të ndryshuar, përcaktohet se ‘Nëpunësi autorizues i njësisë publike, në bazë të 

vetëvlerësimeve, depoziton te titullari i njësisë publike dhe nëpunësi i parë autorizues një 

deklaratë dhe raportin përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrolleve të 

brendshme të njësisë publike që mbulon, për vitin e mëparshëm, jo më vonë se fundi i muajit 

shkurt të vitit aktual’. Për sa më sipër, për vitin 2019 dhe 2020 rezulton se nëpunësi 

autorizues i Bashkisë Rrogozhinë, ka hartuar deklaratën dhe raportin mbi cilësinë dhe 
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gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm, në përputhje me nenin 18 të ligjit për MFK-

në, me nr. e 3470 prot., datë 22.02.2022 

Kriteri:  

Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 20, 21.  

Shkaku:  

Neglizhencë e drejtorive/sektorëve për hartimin e regjistrit të riskut, hartimin e strategjisë së 

riskut si dhe miratimin e gjurmëve të auditimit 

Ndikimi/Efekti:  

Mungon ndarja e qartë e detyrave sipas drejtorive/sektorëve, mos identifikim i shkallës së 

riskut, mos trajnim efektiv për rritjet profesionale të stafit.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, në cilësinë e Titullarit të Institucionit, Nëpunësit Autorizues, 

si dhe Kryetarit të GMS-së, duhet të marrë masa të menjëhershme për: 

- Hartimin e një kuadri të plotë rregullash të shkruara, për secilin sektor dhe drejtori, për 

përcaktimin në përputhje me strukturën organizative, të ndarjes së detyrave, përshkrimit të 

tyre detyrave funksionale, si dhe përcaktimit të përgjegjësive dhe të drejtave të punonjësve të 

njësisë.  

- Grupi i Menaxhimit Strategjik, të hartoj strategjia e riskut, regjistri i riskut, si dhe për 

aktivitetet dhe proceset kryesore të punës që zhvillohen në institucion, të hartohet gjurma e 

auditimit dhe harta e proceseve të punës.  

- Rregullimin e pozicioneve të punës për punonjësit të cilët sipas ligjit, duhet të trajtohen si 

“Nëpunës Civilë”, bazuar në ligjin “Për statusin e nëpunësit Civil”, por që janë trajtuar si 

punonjës bazuar në “Kodin e Punës”, si dhe të njoftojë DAP për procedurat e konkurrimit, 

duke zbatuar procedurat e përcaktuara në ligjin për Nëpunësin Civil. 

- Sektori i Burimeve Njerëzore të hartojë programe të trajnimeve për ngritjen profesionale të 

stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të 

gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

 
1.3 Organizimi dhe funksionimi i njësisë së auditit të brendshëm publik; 

 Organizimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

Struktura e Njësisë së Auditimit të Brendshëm është miratuar me urdhër të kryetarit të 

Bashkisë nr.5582 prot datë 23.12.2019 me përbërje sipas strukturës 1 përgjegjës dhe 2 

inspektorë. Për vitin 2021 Njësia e Auditit të Brendshëm ka funksionuar me 1 përgjegjës dhe 

1 inspektor. Njësia e Auditit të Brendshëm në Bashkinë e Rrogozhinë është e organizuar si 

Njësi në varësi të drejtpërdrejtë të Kryetarit të Bashkisë . 

-Struktura e personelit të Njësisë është:  

 Ekonomist 1 përgjegjës sektori. 

 Ekonomistë 1 specialist ose 50% e stafit. 

 Anjë nga punonjësit e sektorit të AB nuk janë të certifikuar si “Auditues i Brendshëm në 

Sektorin Publik”, në kundërshtim me Ligjin Nr. 114/2015“Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik“ 

 Për periudhën Janar-Dhjetor 2021, drejtoria ka funksionuar vetëm me 1 specialist, dhe 

përgjegjësin e sektorit. 

 Gjatë periudhës së auditimit, në Bashkinë Rrogozhinë u plotësua struktura e sektorit të 

Auditit, pasi vendi vakant për pozicionin specialist, u plotësua. 

-Njësia e AB në Bashkinë Rrogozhinë mbulon me auditim 21 subjekte nga ku 4 janë njësi 

Administrative: 

1.Njësia Administrative Gosë 

2.Njësia Administrative Kryevidhë 
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3.Njësia Administrative Sineballaj 

4.Njësia Administrative Lekaj, si dhe  

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Drejtoria e Finances dhe Shërbimit Social 

,Drejtoria politike urbane ,Drejtoria e Shërbimeve Mbështetëse Drejtorinë Juridike,Burimeve 

Njerëzore dhe Marredhënieve me PublikunDrejtoria E Bujqësise, Veterinarisë, Pyjeve 

Kullimit e Vaditjes Drejtoria e Arsimit/Sportit,Kulturës,Turizmit Policia Bashkiake 

Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendorë(IMTV) Mbrojtja Ndaj Zjarrit (MZSH) Zyra e 

Regjistrimit të Bizneseve (QKB) Njësia e Prokurimit Publik Futboll Klub Egnatia Arsimi 

parashkollor Biblioteka Zyra gjendjes Civile dhe Ujësjelles Kanalizime SH.A. 

 Komiteti i Auditit të Brendshëm:  

Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të në 

kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 13 

“Komitetit të Auditimit të Brendshëm” i cili përcakton se :“Komiteti i Auditimit të 

Brendshëm është organ i pavarur, monitorues e këshillëdhënës për titullarin e njësisë 

publike, si dhe mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm: 

a) duke siguruar pavarësinë e audituesit të brendshëm; 

b) duke vlerësuar dhe dhënë mendime për planin strategjik dhe vjetor; 

c) duke vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit; 

ç) duke siguruar një monitorim të zbatimit të planit dhe rezultateve të auditimit; 

d) duke monitoruar zbatimin e rekoman-dimeve të dhëna; 

dh) duke këshilluar për çështjet lidhur me risqet, sistemet e kontrollit të brendshëm e të 

auditimit. 

2. Komiteti i Auditimit të Brendshëm, në ato njësi publike ku krijohet, e shtrin autoritetin për 

të gjitha njësitë e varësisë. 

3. Mënyra e funksionimit, kompetencat dhe përbërja e Komitetit të Auditimit të Brendshëm 

rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave.  

2.-Hartimi dhe zbatimi i planeve të Auditit të Brendshëmviti 2021; 

Me shkresë nr.5627/1, datë 19.10.2020, është dërguar Plani Strategjik dhe Vjetor i 

veprimtarisë së NjAB, për Bashkinë Rrogozhinë për vitet 2021 – 2023, Ministrisë së 

Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik, Drejtorisë së Harmonizimit për Auditin e Brendshëm. 

Me shkresë nr.418/1, datë 15.02.2021, është dërguar Raporti Vjetor i Veprimtarisë së NJAB, 

Bashkia Rrogozhinë për vitin 2021, Ministrisë së Financave, Drejtorisë së Përgjithshme të 

Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik, Drejtorisë së Harmonizimit për 

Auditin e Brendshëm. 

-Plani Strategjik për periudhën 2021 – 2021, përbëhet nga : 

Pasqyra Nr .1- Vlerësimi i nivelit të riskut për subjektet për vitin 2021-2023 

Pasqyra Nr.2 - Plani Strategjik i subjekteve të synuara për tu audituar 2021-2023. 

Pasqyra Nr.3- Plani i Angazhimeve të NJAB për vitin 2021 

Pasqyra Nr.4 – Planifikimi vjetor i nevojave për trajnim të NJAB për vitin 2021 

Pasqyra Nr.5 – Planifikimi vjetor i buxhetit dhe shpërndarja e burimeve të NJAB për vitin 

2021 

Në planin vjetor të angazhimeve të auditimeve janë përcaktuar objektivat për tu audituar. 

Sipas kësaj pasqyre janë përcaktuar për tu audituar në vitin 2021, gjithsej 9, në 13 fusha nga 

të cilat,: 

 Auditim Përputhshmërie 8.  

 Auditim të Kombinuara 5. 

 Planifikimi dhe realizimi 2021 
Nr  Planifikimi 

Realizimi 2021 
  2021 

a. 1   
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1 Drejtoria e Financave dhe e Shërbimit Social Drejtoria e Financave dhe e Shërbimit Social 

2 Ujësjellës Kanalizime SH.A Ujësjellës Kanalizime SH.A 

3 

Drejtorinë Juridike, Burimeve Njerëzore dhe 

marrëdhënieve me publikun  
Njësia e Prokurimit Publik e cila është ë ngritur me urdhër të brendshëm 

4 
Drejtoria E Bujqësisë, Pyjeve Kullimit e Vaditjes 

Njësia Administrative Kryevidh 

5 Drejtoria Politike Urbane   

6 Drejtoria e Arsimit/Sportit, Kulturës, Turizmit   

7 (IMTV) Inspektorati Territorit Vendore   

8 Zyra e Regjistrimit të Bizneseve (QKB)   

9 Drejtoria e te Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik Drejtoria e te Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik 

Burimi: DAB 
 

Për periudhën raportuese janë realizuar gjithsej 5 angazhime nga 9 angazhime të planifikuara, 

ose 60% e planit. Referuar Raporteve të Auditimit për çdo angazhim janë identifikuar 

gjithsej 54 parregullsi. Për periudhën objekt auditimi nuk është realizuar plani i auditimit, si 

pasojë e mungesës së punonjësve, pra nga tre punonjës së sektorit të auditit, kanë qënë dy 

punonjës në sektor në kundërshtim me kërkesat e nenit 14, të ligjit nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

 Dosjet e audituara për vitin 2021 

1.Programi i Angazhimit me nr.3797/3, datë 30.08.2021, për analizën e Detyrimeve të 

Prapambetura, në zbatim të shkresës së Ministrisë së Financave nr.22772, datë 27.12.2018.  

2. Programi nr.1642/3, datë 06/04/2021, për Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

3. Programi 2412/3 ,datë 16/06/2021 mbi Prokurimet Publike në Bashkinë Rrogozhinë.  

4. Programi nr. 510/1, datë 21.01.2021, mbi Njësinë Administrative Kryevidh. 

5. Programi nr. 5760 , datë 26.10.2020 , Auditim Tematik Tek UKRR Sh.a. 

Për vitin 2021, në Bashkinë Rrogozhinë, nuk është kryer Zbatimi i Rekomandimeve (detyrat 

e lëna), të vitit paraardhës, apo të 6-mujorit paraardhës. 
 

 Nisur nga sa më sipër, grupi audituesve, ka konstatuar si më poshtë vijon: 

-Nga auditimi i grupit të KLSH për vitin 2021 janë audituar 5 dosje të realizuara në, në 

subjektet e lartpërmendura, ku rezulton se nga, NjAB dosjet nga ana dokumentimit 

administrativ nuk janë korrekte, pra ka patur mangësi në plotësimin e kërkesave që janë të 

parashikuara në Manualin e Auditimit të brendshëm. Ne përgjithësi nga NJAB është 

respektuar procedura e auditimit në përputhje me bazën ligjore dhe manuali i auditimit të 

brendshëm . Nga auditimi u konstatua se janë respektuar afatet e auditimit, ku me 

saktësisht, raporti përfundimtar i auditimit referuar manualit për manxhimin financiar duhet 

ti dërgohet subjektit 7 dite pune pas reagimit të subjektit, afat i cili është respektuar. 

Nga auditimi u konstatua se në dosje nuk ka plane veprimi për zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në përfundim të angazhimit të auditimit e cila plotësohet nga njësia publike e audituar si 

dhe e miratuar nga titullari jo me vone se 20 dite pune pasi subjekti njihet me raportin 

përfundimtar, i dërguar njësisë, në kundërshtim kjo me Urdhrin nr.100, datë 25.10.2016 të 

Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin 

publik”. Për vitin 2021, në Bashkinë Rrogozhinë, nuk është kryer Zbatimi i Rekomandimeve 

(detyrat e lëna), të vitit paraardhës, apo të 6-mujorit paraardhës nga sektori i Auditit. 

Gjithashtu nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit në këtë bashki. 

Titulli i gjetjes:KLSH ka konstatuar së sektori i Auditit të Brendshëm funksionon me dy 

auditues dhe jo me tre auditues sipas përcaktimeve të VKM nr.83 datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të njësisë së Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik” si 

dhe mos auditimi i sektorëve me risk të lartë.  

Situata: Nga auditimi i zbatimit të veprimtarisë së Njësisë së Auditit të Brendshëm në 

Bashkinë Rrogozhinë, u konstatua se për vitet 2021” është përcaktuar që NJAB të ketë në 

përbërjen e saj 3(tre) punonjës, por që për periudhen nën auditim rezulton se kjo njësi ka 
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funksionuar me 2 (dy) punonjës 1 përgjgjësi i njësisë i certifikuar dhe 1 specialist auditi të pa 

çertifikuar, në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, “Manualit të Auditimit të Brendshëm” 

miratuar nga Ministër i Financave nr.100/ 2016 dhe VKM nr.83/2016, përcaktohet qartë që 

në strukturën e [AB] mund të punësohen deri në 1/3 e punonjësve të pa certifikuar si auditues 

të brendshëm dhe gjatë afatit 2 vjeçar zhvillon trajnimet e mjaftueshme për tu 

certifikuar.[NJAB]. 

Për periudhën raportuese janë realizuar gjithsej 5 angazhime nga 9 angazhime të planifikuara, 

ose 60% e planit. Referuar Raporteve të Auditimit për çdo angazhim janë identifikuar 

gjithsej 54 parregullsi. Për periudhën objekt auditimi nuk është realizuar plani i auditimit, si 

pasojë e mungesës së punonjësve, pra nga tre punonjës së sektorit të auditit, kanë qënë dy 

punonjës në sektor në kundërshtim me kërkesat e nenit 14, të ligjit nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Rrogozhinë, nuk ka një vlerësim të riskut, dhe për 

rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet 

e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit. 

Kriteri:  

Baza ligjore mbi të cilën është vlerësuar situata e cila paraqet parregullsi janë; ligji nr. 

114/2015 “ Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, neni 10, germa “c” e VKM 

nr.83 datë 03.02.2016 “Për Miratimin e Kritereve të Krijimit të Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm në Sektorin Publik si dhe nenit 64, germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”. Manualin e Auditimit të Brendshëm të miratuar me urdhërin e 

ministrit të financave nr.100, datë 25.10.2016 (seksioni VI, kreu III, pika 1), 

Shkaku:  

Mungesë e kapaciteteve për kryerjen e gjitha angazhimeve, neglizhenca e drejtuesit për 

plotësimin e Strukturës Organizative të Auditit të Brendshëm. 

Ndikimi/Efekti:  

Nuk jep garanci në mbështetje të menaxhimit të lartë për zbatimin e objektivave, në Bashkinë 

Rrogozhinë.  

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, të marrë masa për plotësimin e strukturës së NJAB konform 

akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke merrë masa për certifikimin e audituesve të pa 

çertifikuar. 

- Përgjegjësi i Auditimit Brendshëm të marë masa për hartimin e Kartës së Auditimit, çeljen e 

dosjes së përhershme të auditimit si dhe të vendosë dhe të mirëmbaje një sistem për 

monitorimin e trajtimit të rezultateve të komunikuara menaxhimit sipas Manualit AB.  

- Në hartimin e planeve vjetore të planifikohen sektorë me fusha me risk, siç janë zbatimi i 

procedurave të prokurimit, dhënia e lejeve të ndërtimit/zhvillimit, administrimi i taksave e 

tarifave vendore, si dhe institucionet e varësisë në Bashkisë Rrogozhinë 

 

 

2. Auditim mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit 

2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor 2021; 

2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetorë dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit.  

Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës COVID -19, miratimi i këtyre 

fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 
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2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

vendimet e shpronësimeve; (Faturat e palikuiduara të shoqërohen me listë analitike, të 

detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas raportimit në MFE, ku të evidentohen 

detyrimet nga mungesa e burimeve të veta dhe detyrimet nga mungesa e alokimit të granteve 

si FZHR, Ministritë e linjës etj.). 

2.5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR, saktësia e raportimit 

buxhetor të tyre; 

 

Në zbatim të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:  

Situacioni i shpenzimeve rakorduar me Degën e Thesarit; 

- Situacioni i të ardhurave rakorduar me Degën e Thesarit’; 

-  PBA dhe buxheti vjetor; 

- Raportet e monitorimit; 

- Vendimet e Këshillit Bashkiak “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Rrogozhinë”; 

-  Vendime të tjera të Këshillit Bashkiak, në lidhje me ndryshimet buxhetore; 

- Dokumente të bankës etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet :  
2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2021; 

Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2021-2023, u konstatua se janë realizuar 

fazat e përgatitjes, është bërë ngritja e grupit të punës, është bërë marrja e kërkesave për 

nevojat për punë, mallë e shërbime, llogaritja e planifikimit për të ardhurat e veta, përcaktimi 

i tavaneve të shpenzimeve sipas programeve, etj. 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e 

shkollave, sektorët e bashkisë etj, gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për nevojat 

reale e mbi bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më 

prioritare.  

 

Për vitin 2021 buxheti bazë fillestar vjetor (në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të 

transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor), është miratuar me 

VKB nr. 04 .datë 05.01.2021, konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Kavajë me 

shkresën nr. 47/1 dt.15.01.2021. Buxheti vjetor është miratuar jashtë afateve që përcakton 

pika e nenit 41 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” (brenda datës 25 

dhjetor). 

Në këtë VKB të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2021 kanë vlerën 

257,887,000.lekë, transferta e pakushtëzuar ka vlerën 5,586,447 lekë, transferta specifike 

kanë vlerën 9,628,868 lekë, transferta e pa kushtëzuar e çelur për llogari të vitit 2021 janë në 

vlerën 158,309,260 lekë, transferta specifike e çelur për llogari të vitit 2021 janë në vlerën 

64,898,777 lekë si dhe të ardhura të trashëguara nga viti i mëparshëm 14,955,648 lekë 

Në total të ardhurat (të hyrat Në Buxhetin Fillestar) kanë vlerën 511,256,000 lekë, që janë 

barazuar po ashtu edhe me shpenzimet në vlerën 511,256,000 lekë në mënyrë të detajuar 

paraqiten sipas aneksin nr. 1 pika 2.1 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Të dhënat për PBA dhe projekt buxhetet për vitin 2021 sipas tabelave në vijim: 

  Emërtimi 
Buxheti 

Faktik 2020 

Faza e I 

PBA 2021 

Faza e II PBA 

2021 

Projekt Buxhet 

2021 

600 Paga 163,545,767 172,300,500 166,456,727 173,209,000 

601 Sigurime Shoqërore 27,288,600 28,774,185 27,798,273 29,499,000 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 81,301,057 155,204,531 157,448,000 150,628,000 

605 Transferta Korente të Huaja  0 0  

606 Trans për Buxh. Fam. & Individ 277,964,270 7,640,000 536,767,000 21,100,000 
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I Shpenzime Korrente 550,099,694 363,919,216 888,470,000 374,436,000 

230 Kapitale të Patrupëzuara 500,000 6,400,000 13,402,500 9,154,000 

231 Kapitale të Trupëzuara 454,195,311 136,101,415 428,240,500 127,666,000 

  Shp. Kapitale me financim te brendshem     

230 Kapitale të Patrupëzuara     

  Shpenzime Kapitale me financim te huaj     

II Shpenzime Kapitale 454,693,311 142,501,415 441,643,000 136,820,000 

III Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti     

I+II +III Totali I Shpenzimeve 1,004,795,005 506,420,631 1,330,113,000 511,256,000 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Planifikimiishpenzimeve për investime për vitin 2021 në Planin fillestar ka qenë në vlerën 

136,820,000 lekë sipas tabelave të meposhteme Nga Granti:39,911,000 lekë 
Kod. 

Proj. 
Emërtimi Vjetori 

1190040 

Studim projektim i rrugeve dhe shesheve ne territorin e Bashkise Rrogozhine 

(Projejkt) 3,000,000 

1190041 Rivitalizim urban i qendres Gose 2,000,000 

1190045 Sist.I Qendres Lekaj dhe Rruge Varr. B. Rrogozhine 1,000,000 

1190053 Ndriçimi dhe Sinjalistika Rrugore Bashkia Rrogozhine 9,000,000 

1190061 Rikonstruksion Rruga Greth - Rreth Greth Bashkia Rrogozhine 15,505,000 

  totali 39,911,000 

Burimi: Drejtoria e financës 

 

Plani nga Granti nga 39,911,000 lekë u realizua ne masën 25,600,000 lekë ose 64.14 % nga të 

Ardhurat:106,315,000 si vijon: 
Kod Proj. Emërtimi  Vjetori  

1190023 

Studim per ndertim ujesjellsi per bashkin rrogozhine+STUDIM PROJEKTIM 

TRE RRUGEVE HYRESE TE QYTETIT RROG 230 1,154,000 

1190040 

Studim projektim i rrugeve dhe shesheve ne territorin e Bashkise Rrogozhine 

(Projejkt) 10,000,000 

1190058 Projekte Planeve Vendore Rrogozhine 0 

1190002 Rikonstr.Rruga Greth i Madh -Sterbeg 419,343 

1190027 Rikonstruks. Shesh fshati luz I Madh. 2,000,000 

1190059 Reabilitimi i Diges se rez.Oksht. Dhe pastrimi i kan.kulluese. 234,182 

1190062 mb.punReabilitimi i Diges se rez.Oksht. Dhe pastrimi i kan.kulluese. 1,000,000 

1190053 Ndriçimi dhe Sinjalistika Rrugore Bashkia Rrogozhine 2,903,506 

1190033 Blerje Automjete dhe paisje per Zjarrfiksen Bashkia Rrogozhine 7,000,000 

1190037 

Mbikq puni per obj Rehabi i kanal ujit sekon Peqin-Kavaj ne terri Bashkise 

Rrogozhine. 118,200 

1190038 

Mbik punime Rik magjistral rrjeti brenshem ujesjelles Bashk. Rrogozhine 

vazhdim LOTI I dhe III 186,085 

1190039 Pastrim kanale kullues ne territorin e Bashkis Rrogozhine. 2,000,000 

1190041 Rivitalizim urban i qendres Gose 20,443,430 

1190056 Mb.pun.Rivitalizim urban i qendres Gose 878,424 

1190045 Sist.I Qendres Lekaj dhe Rruge Varr. B. Rrogozhine 14,000,000 

1190052 Mb.PunSist.I Qendres Lekaj dhe Rruge Varr. B. Rrogozhine 120,000 

1190063 Kolaudim.PunSist.I Qendres Lekaj dhe Rruge Varr. B. Rrogozhine 60,000 

1190049 Reabiliti i Tregut te Gjese se Gjalle Rrogozhine 1,000,000 

1190064 Mbikq.punimesh rikonstr. Rruge te brendeshme faza II dhe III 849,000 

1190065 Kolaud.punimesh rikonstr. Rruge te brendeshme faza II dhe III 120,000 

1190048 Mb.PunimeReabiliti i Tregut te Gjese se Gjalle Rrogozhine 60,000 

1190066 Kolaud.PunimeReabiliti i Tregut te Gjese se Gjalle Rrogozhine 8,328 

1190050 Blerje dhe Mbjellje peme dhe shkurre Bashkia Rrogzhine 1,000,000 

1190044 Ndertim Kendi Sportiv te Parku B.Rrogozhine 6,000,000 

1190057 Mb.Pun.Ndertim Kendi Sportiv te Parku B.Rrogozhine 276,394 

1190067 Kolaud.pun.Ndertim Kendi Sportiv te Parku B.Rrogozhine 43,290 

1190061 Rikonstruksion Rruga Greth - Rreth Greth Bashkia Rrogozhine 14,777,000 
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  Rikonstruksion Shkolla e Mesme "Haxhi Qehaj"Rrogozhine 8,893,000 

  

Rikonstruksioni i Struktures dhe hapsirave të Pallatit te Kultures "Haxhi 

Memolla" Rrogozhine 4,637,949 

  

Mbikqyrje Punime ne Objektin:Rikonstruksioni i Struktures dhe hapsirave të 

Pallatit te Kultures "Haxhi Memolla" Rrogozhine 116,587 

  

Kolaudim Punime ne Objektin:Rikonstruksioni i Struktures dhe hapsirave të 

Pallatit te Kultures "Haxhi Memolla" Rrogozhine 11,282 

1190061 Rikonstruksion Rruga Greth - Rreth Greth Bashkia Rrogozhine 1,632,620 

1190002 Rikonstr.Rruga Greth i Madh -Sterbeg 4,372,380 

  totali 106,315,000 

Burimi: Drejtoria e financës 

 

Planifikimi i Shpenzimeve kapitale nga të Ardhurat nga 106,315,000 në fakt u realizua ne 

masën 17,664,000 ose ne masën 16.61 % 

Nga plani i Grantit ka ngelur pa realizuar pjesa e vlerës së Kontratës “Rikonstruksion Rruga 

Greth - Rreth Greth, Bashkia Rrogozhinë”, për arsye të procesit Gjyqësor të këtij Operatori 

dhe i cili vazhdon akoma dhe me anën e të cilit do të bien dakort të dyja palët për pagesën me 

këste mujore sipas marrëveshjes që do të lidhet.(dokumente të cilat akoma nuk kanë 

mbërritur) 

Kurse pjesa e planifikuar nga të ardhurat ka ngelur pa realizuar pjesa më e madhe e tyre ,Për 

arsye të mosrealizimit të planit të të Ardhurave të Planifikuara ,dhe sipas mundësisë dhe 

grumbullimit të të Ardhurave është proceduar sipas përparësisë ,operatori me vlerë më të 

madhe debitorë dhe fatura më e parë. Duke mos likuiduar një pjesë e madhe e Kontratave të 

mësipërme kanë ngelur pa u likuiduar disa investime të rëndësishme për komunitetin, të 

miratuara në buxhet ,por që në fakt janë pjesë e Borxhit ose Detyrimeve të prapambetura.. 

Në Total plani vjetor ka vlerën 400,879,956 lekë, por realizimi i këtij plani është më i ulët, në 

vlerën 277,000,170 lekë ose 69.09 %. Këtu përfshihen edhe fondet nga burimet e veta. 

Si rezultat i mos realizimit të investimeve të planifikuara nga fondet e Qeverisë Shqiptare, 

gjithashtu kanë mbetur pa likuiduar edhe disa kontrata si më poshtë: 

Kontratat e Rindërtimit të Shkollave 9-vjecare Njësia Lekaj dhe “Qamil Gjuzi” në 

Rrogozhinë 62,039,040 lekë planifikuar në 44,530,660 lekë realizuar ose 71.77 

%.Mosrealizimi ka qenë për mungesë faturimi nga ana e Operatorëve dhe këto fonde janë 

trashëguar në vitin 2022. 

Kontratat për Ujësjallësat Gosë dhe Lekaj nga 196,588,020 lekë realizuar 183,205,503 lekë 

ose 93.34% edhe kjo për arsyet e mësipërme. 

 

2.2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura. 

 

-Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive: 

PBA 2021-2023 me planin buxhetor 2021, paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

Në lekë  

Nr. Emërtimi 

Plan 

përfundimtar 

2021 

Sipas PBA 

2021-2023 
Ndryshimi 

1 

Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur e grant i 

pakkush e spec) 208,179,761 194,255,000 13,924,761 

2 

Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i 

pakushtez e specif) 175,149,239 178,548,000 -3,398,761 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  127,927,000 136,937,000 -9,010,000 

4 Investime nga FZHSH  0 0 0 

  Total I planit fillestar 511,256,000 509,740,000 1,516,000 

 
Shtesat nga Pushteti Qendror   0 
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Nr. Emërtimi 

Plan 

përfundimtar 

2021 

Sipas PBA 

2021-2023 
Ndryshimi 

5 Investime grant i kushtëzuar  270,236,508 304,706,000 -34,469,492 

6 Shpenzime për pagat (600+601) 0 0 0 

7 Shpenzime (602.604.609) 592,400,405 515,667,000 76,733,405 

  Grant i kushtëzuar (230-231)   0 

  Gjithsej nga pusht.Qendror 862,636,913 820,373,000 42,263,913 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë  

 

Plani përfundimtar i buxhetit ka diferenca prej 42,263,913 lekë nga plani në PBA për shkak 

se në planin përfundimtar janë pasqyruar rritja e grantit të pakushtëzuar 13 milion lekë. 

Në programet buxhetore është bërë shpërndarja e fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti 

Qendror të grandeve nëpërmjet transfertës së pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe 

fondeve të krijuar nga burimet e veta, për kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe 

të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

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. 

Gjatë vitit 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.  

Gjatë viteve janë kryer ndryshime në buxhet (shtesa/ paksime). Këto lëvizje në rastet e 

lëvizjeve brenda të njëjtit artikull dhe brenda programit janë kryer me urdhër të Titullarit në 

mbështetje të Udhëzimit nr.9 dt.20.03.2018”Për procedurat standarte të zbatimit të Buxhetit” 

pika 100 germa “b” dhe “c” ndërmjet zërave të shpenzimeve kapitale, brenda të njëjtit 

program, miratohen nga Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, ndërsa lëvizjet nga 

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

- Planifikimi dhe detajimi i buxhetit në nivel artikulli dhe nënartikulli, është bërë sipas 

nevojave të paraqitura dhe kërkesave për fonde buxhetore, duke u bazuar në kërkesat e 

udhëzimeve përkatëse “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

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

rakorduar me Degën e Thesarit 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 dhe më vete për çdo njësi vartëse e sipas 

periudhave të planifikuara. 

- 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. 

Janë kryer ndryshime të vazhdueshme në buxhetin vjetor, veprime që tregon se planifikimi i 

buxhetit duhet të bëhet më i argumentuar, në mënyrë që gjatë vitit ndryshimet të jenë sa më të 

vogla. 

Tabela e ndryshimeve në buxhet paraqitet në vijim: 

000/leke 

Periudha 

buxhetore 

Buxheti Fillestar Ndryshime gjate viteve Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

Nr/ datë Vlera Nr/ datë Vlera 

Pakësuar artik (me emër)/ shtuar artikull  

(me emër) 

SHTESA art. shuma 
PAKSIME 

art. 
shuma 
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Periudha 

buxhetore 

Buxheti Fillestar Ndryshime gjate viteve Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

Nr/ datë Vlera Nr/ datë Vlera 

Pakësuar artik (me emër)/ shtuar artikull  

(me emër) 

SHTESA art. shuma 
PAKSIME 

art. 
shuma 

Dhjetor 

2021 

04 

dt.05.01.2021 150,628,000 ...dt.22.12.2021 
3,635,755 

01110/00/01/ 

602 
2,650,000  154,263,755 

     09120/00/01/602 985,755   

  127,666,000  2,900,000 01110/00/01/231 2,900,000  130,566,000 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

Shenim: Ndryshimet e tjera buxhetesh për bashkinë Rrogozhine për vitin 2021 janë brenda 

grupit të shpenzimeve (brenda Programit 1110 dhe nuk ka qene nevoja për vendim këshilli 

Bashkiak kjo në mbështetje të Udhëzimit nr.9 dt.20.03.2018”Për procedurat standarte të 

zbatimit të Buxhetit” pika 100 germa “b” dhe “c” ndërmjet zërave të shpenzimeve kapitale, 

brenda të njëjtit program, miratohen nga Kryetari i Njësisë së Qeverisjes Vendore, Pra është 

bërë vetëm me Shtesë nga ana Kryetarit për Degën e Thesarit Kavajë. 

 

2.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid-19, 

miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

 

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

kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-rakordimet përkatëse. Janë ruajtur kufijtë 

e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikulli sipas klasifikimit 

ekonomik.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit viti 2021, referuar akt-rakordimet me thesarin 

paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
  

  Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Rrogozhinë, për vitin 2021. Në lekë 

           Burimi i financimit të shpenzimit  

Nr. 
Përshkrimi 

Shpenzimeve 
 Plani   Fakti  

 

Realizimi 

ne %  

 Nga të 

ardhurat e 

veta  

 % e 

realizimit 

nga të 

ardhurat  

 Nga Granti Qeveritar  

 Nga 

transferta e 

pakushtëzuar  

 Nga 

transferta e 

kushtëzuar 

specifike  

 Nga 

transferta e 

kushtëzuar 

për 

funksionet e 

deleguara  

 Nga 

transferta e 

kushtëzuar 

për 

investimet  

  Paga 600   177,687,878   165,375,671  93  70,467,079   92  45,303,409  44,127,620  5,477,563  
 

  
Sigurime 

shoqërore 601 
30,491,883  28,157,204  92  8,912,076   88  11,031,010  7,722,242   491,876  

 

  

ShP. Operat 

602+ F. 
Rezervë 

 172,076,054   114,058,027  66  32,972,013   40  67,338,185  13,511,029   236,800  
 

  

Subvencion 

Ujësjellësi, 

etj. 603 
         

  
K. Q Emergj 
Civile 604  

1,380,000  
        

  
 Nd/Ekonom 

invalid 606 
 594,093,590   585,262,470  99  2,174,492   58  

  
 583,087,978  

 

  
Mjete ne 
ruajtje 466 

22,958,540  40,629,939  
       

  
Investime 

230-231 
 400,879,956   277,000,170  69  25,600,000   24  17,664,007  

  

 

233,736,163  

  
Shpenzime 

605          

  
Interesa kredia 
166          

  Principali 651 
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Shto, pakso 

sipas faktit në 

B.Rrogozhinë 
         

  Totali 
 

1,399,567,901  
 

1,210,483,481  
86 140,125,660  60  141,336,611  65,360,891  589,294,217  233,736,163  

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Konstatohet se plani i buxhetit i gjeneruar nga thesari ka vlerën 1,373,892,900 lekë e cila nuk 

përputhet me vlerën e planit të buxhetit të miratuar nga këshilli bashkiak që ka vlerën 

511,256,000 lekë, ose 509,882,108 lekë më shumë se plani buxheti i gjeneruar nga thesari. 

Planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve (të ardhurat e veta vendore, transferta e pa 

kushtëzuar, si dhe granti) ka vlerën 1,399,567,901 lekë, ndërsa realizimi 1,210,483,481 lekë, 

ose në masën 93 %. Zëri shpenzime page është planifikuar në vlerën 177,687,878 lekë dhe 

është realizuar në vlerën 165,375,671lekë, ose në masën 93%, ndërsa zëri sigurime shoqërore 

ëshët realizuar në masën 92%. Zëri shpenzime operative është planifikuar në vlerën 

172,076,054lekë dhe është realizuar në vlerën 114,058,027 lekë, ose në masën 66 %.Zëri 

shpenzime kapitale (artikulli 230 dhe 231)është planifikuar në vlerën 400,879,956lekë dhe 

është realizuar në vlerën 277,000,170lekë, ose në masën 69 %. 

 

Titulli gjetjes:Planifikimi i procedurave për investime, shërbime dhe blerje malli. 

Situata: 

Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2021 me të 

ardhurat e veta (pa transfertën e palushtëzuar) të Bashkisë Rrogozhinë ka diferenca të 

dukshme me vlerën e planifikuar. Planifikimi i shpenzimeve me të ardhurat e veta ka vlerën 

1,399,567,901 lekë, ndërsa realizimi 1,210,483,481lekë, ose në masën 86%. 

Niveli i realizmit të investimeve të planifikuara, i cili është zëri më kryesor i buxhetit në 

lidhje me ndikimin që ka në ofrimin e të mirave publike ndaj komunitetit, është akoma më i 

ulët se mesatarja e realizimit të buxhetit. Ky zë është planifikuar në vlerën 400,879,956lekë, 

realizuar 277,000,170lekë, ose në masën 69 %. Ky mos realizim vjen si rezultat i 

mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia Rrogozhinë në fillim të vitit 

buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në planifikime realiste 

të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë 

vitit, duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të 

realizuara.  

Gjithashtu edhe gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit brenda muajit 

qershor dhe nuk është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërm janë në kundërshtim me pikën (a) të nenit 5, si dhe 

nenin 46 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” ku citohet “Kryetari i 

njësisë së vetëqeverisjes vendore analizon zbatimin e buxhetit jo me vonë se data 30 qershor 

e çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, harton e propozon në këshillin e njësisë së 

vetëqeverisjes vendore ndryshimet në buxhet. Procedurat e shqyrtimit, miratimit dhe zbatimit 

të ndryshimeve u nënshtrohen të njëjtave rregulla të përcaktuara në nenet 5 dhe 40 të këtij 

ligji” dhe ngarkojnë me përgjegjësi kryetaren e Bashkisë Rrogozhinë z. E.M, si dhe z. R.V, 

me detyrë Drejtore e Financës. 

Kriteri: Pikën (a) të nenit 5, si dhe nenin 46 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” 

Shkaku:Lidhja e kontratave në fund të vitit, si dhe për vlerën e plotë të projektit dhe jo për 

nivelin e fondeve të buxhetuara për vitin përkatës. 

Efekti: Mos realizim i investimeve të planifikuara. 

Rëndësia:I Lartë. 

Rekomandimi: 
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Kryetari i Bashkisë, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, si dhe Drejtoria e të Ardhurave 

Vendore, të marrin masa për një planifikim të studiuar të buxhetit, duke u mbështetur mbi 

parashikime të studiuara dhe realiste të të ardhurave. Mbi bazën e këtyre të ardhurave të 

parashikohet edhe plani shpenzimeve publike, me qëllim që këto shpenzime të kenë burime 

financimi të sigurta për tu realizuar. Nëse gjatë vitit ka mosrealizim të të ardhurave të 

planifikuara, atëherë Kryetari i Bashkisë, brenda afateve që përcakton kuadri rregullator në 

fuqi, të kërkojë korrigjimin e buxhetit nga këshilli bashkiak, me qëllim që të mos ketë 

diferenca midis planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve. 

 

Fondet e shpenzuara për përballimin e situatës së pandemisë nga Covid 19 

Në VKB nr.04, datë 05/01/2021. është miratuar për vitin 2021 fondi rezervë, i kontigjencës, 

si dhe fondi i emergjencës në total lekë, si vijon: 

- fondi rezervë nga granti në vlerën 2,000,000 lekë; 

- fondi rezervë nga të ardhurat në vlerën 2,872,000 lekë; 

- fondi kontigjencës nga granti në vlerën 500,000 lekë; 

- fondi kontigjencës nga të ardhurat në vlerën 12,601,482 lekë; 

- fondi i emergjencës civile në vlerën 1,505,000 lekë. 

 

VKM nr. 236, datë 19.03.2020 “Për miratimin e masave për ofrimin e asistencës në banesë 

ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid 19”, midis të tjerash 

ka vendosur: 

Ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë nga strukturat shtetërore, në kushtet 

e epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. 

Ofrimi i asistencës, sipas këtij vendimi, do të konsistojë në dërgimin e pagesave mujore që 

subjektet përfitojnë nga programi i mbrojtjes sociale nga sigurimet shoqërore dhe në dërgimin 

e produkteve, ushqimore e joushqimore, minimale, barnave të rimbursueshme dhe atyre me 

kërkesë, për përballimin e situatës apo në kryerjen e furnizimeve me produktet e mësipërme, 

për llogari të tyre. 

Për përballimin e situatës Covid 19, Këshilli i Ministrave me vendim nr.243, datë 24.3.2020 

“Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, ka vendosur “Shpalljen e gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore në të gjithë Republikën e Shqipërisë për shkak të epidemisë së shkaktuar 

nga COVID-19. 

Mbështetur në nenin 65 të ligjit nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile”, Bashkitë, për zvogëlimin e 

riskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, si dhe kryerjen e detyrave në zbatim të këtij ligji, 

mbështeten në parashikimin minimal prej 4 për qind të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat 

sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit. Bashkitë mund të planifikojnë fonde 

të tjera shtesë nga burimet financiare, si të ardhurat e veta vendore etj. 

Me shkresën nr.23198/1 prot., datë 24.12.2019 të Ministrit të Financave me lëndë “Mbi 

parashikimin e fondeve buxhetore të emergjencave civile nga njësitë e vetëqeverisjes 

vendore”, është kërkuar prej bashkive: “Në vijim të procesit të miratimit të buxhetit 2020 nga 

njësitë e vetëqeverisjes vendore, lidhur me parashikimet e fondeve për rastet e emergjencave 

civile në buxhetin vendor 2020, ju bëjmë me dije se: Në përputhje me nenin 65 të ligjit 

nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile”, njësitë e vetëqeverisjes vendore duhet të parashikojnë nga 

burimet e veta të financimit për emergjencat civile, jo më pak se 1.7% të totalit të buxhetit. 

Pjesa tjetër e financimit për mbrojtjen civile do të mbulohet në formën e transfertës së 

kushtëzuar nga buxheti qendror në vitin buxhetor 2020”. 

Në detyrim sa më sipër nga Bashkia Rrogozhinë në buxhetin e vitit 2020 është parashikuar 

fondi i emergjencës civile në vlerën 8,120,000 lekë, në masën 1.7% të buxhetit. 

Me shkresën nr.1650 prot., datë 24.03.2020, të Ministrit të Mbrojtjes me lëndë “Kërkesë për 

marrjen e masave urgjente për përdorimin e fondeve për mbrojtjen civile” (tepër urgjente), 
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drejtuar të gjitha bashkive të vendit, thuhet “ Në mbështetje të nenin 65 të ligjit nr.45/2019 

“Për mbrojtjen civile”, bashkitë për zvogëlimin e rriskut nga fatkeqësitë dhe mbrojtjen civile, 

mbështeten në parashikimin minimal prej 4% të totalit të buxhetit vjetor të tyre, të cilat 

sigurohen nga fondet e kushtëzuara të buxhetit të shtetit. Në këtë shkresë është kërkuar që 

bashkitë të raportojnë për vlerën e fondeve që kanë në dispozicion për mbrojtjen civile dhe sa 

për qind të buxhetit përbëjnë. 

Në zbatim sa më sipër, me VKB nr.4 datë 05.01.2021 (konfirmuar nga Prefekti i Qarkut ... 

me shkresën nr47/1 datë 15.01.2021)., është bërë ndryshimi në buxhetit e vitit 2021, i vlerës 

së fondit të emergjencës nga 1.7% në 3.7%, pra nga 8,120.000 lekë, në 17,380.000 lekë ( 

afersisht 4%*511,256,000). Fondet e shtuara për të plotësuar 4% janë marrë nga fondi 

rezervë dhe fondi i kontigjencës dhe rregullimet janë bërë gjatë shqyrtimit të Planit Buxhetor 

2021 dhe që është miratuar me Buxhetin, i rregulluar sipas Ligjit nr.45,date 18.07.2019 “Per 

Mbrojtjen Civile” neni 65 Pika 1. Ku bashkë me fondin e Emergjencave është planifikuar 

edhe Fondi për Këshillin e Qarkut dhe Fondet për ndihma ekonomike(fondi Rezerve). 

1. Fondi i Qarkut 1%…………………………………..........................…..1.380.000 lekë 

2. Fondi i Nd.Ekonomike me Vend Kesh. ………................….......2.340.000 lekë 

3. Fondi Emergjencave……………………...................…………........17.380.000 lekë 

Sipas Ligjit nr.45,date 18.07.2019 “Per Mbrojtjen Civile” neni 65 Pika 1. Bashkia 

Rrogozhinë ka pasur në dispozicion për të shpenzuar nga fondi i emergjencave për situatën 

Covid 19, vlerën 2,000,000 lekë nga fondet e veta dhe 2,000,000 lekë nga fondet e trasfertës 

Specifike, për MZSH, prej të cilit është shpenzuar vlera 0 lekë, për 0 objekte prokurimi: 

Si përfundim, burimi i financimit të fondeve të planifikuara për shkak të situatës Covid 19, 

janë fondet “Për mbrojtjen civile”. Vlera e këtyre fondeve të miratuara dhe të shpenzuara 

paraqiten në tabelën e mëposhtme:  

Në 000/lekë 
Nr Burimi i financimit Vlera e planifikuar Vlera e shpenzuar Vlera e pa shpenzuar 

1 Transfertë e pakushtëzuar    

2 Transfertë specifike (e kushtëzuar) 2,000,000 0 0 

3 Të ardhurat e veta 2,000,000 0 0 

 Total 4,000,000 0 0 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Subvencionet nga/ dhe për Bashkinë Rrogozhinë 

Nga auditim i rezulton se Bashkia Rrogozhinë ka marrë Donacione nga Ministria e 

Shendetesise në vlerën 1,800,000 lekë në Projektin “Përmirësimi i Shërbimit të Mbrojtjes 

Sociale në Bashki” miratuar me Vendimin e Këshillit Bashkiak Rrogozhinë nr.27 

dt.23.04.2021 “Për miratimin e Projektit dhe Përmirësimi i Shërbimit të Mbrojtjes Sociale në 

Bashki” dhe konfirmuar nga Prefektura e qarkut Tiranë,Verifikim ligjshmërie shkresa 

nr.722/1 dt.12.05.2021. Për të cilat realizimi i fondeve është në vlerën 1,123,460 lekë fakti 

sipas tabelës bashkëngjitur. Pjesa tjetër e fondeve është trashëguar për vitin 2022,dhe jane 

planifikuar në zërin 01110/05/606. 

Nr Date Veprimi Totali Totali 
606 

 
606 per sig. 

 

   
Plan Fakt Plan Fakt Plan Fakt 

                  

    Granti 2021 1,000,000 0 1,000,000       

782 03.09.2021 “J “  blerje ushqime nd.per familje 0 459,999   459,999     

825 14.09.2021 Paga Gusht "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 47,920   47,920     

826 14.09.2021 Paga Gusht "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 8,880   8,880     

827 14.09.2021 Trajnime "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 69,000   69,000     

852 20.09.2021 Sig.shoqerore+Sig.shendetsore+TAP Gusht 2021 0 120,715   49,038   71,677 

      0 22,042   22,042     

      1,000,000 728,556 1,000,000 656,879 0 71,677 

890 05.10.2021 Paga Shtator "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 47,920   47,920     

891 05.10.2021 Paga Shtator "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 8,880   8,880     
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      0 47,920   47,920     

      0 8,880   8,880     

      1,000,000 842,156 1000000 770,479 0 71,677 

      800,000 0 800000       

1040 11.11.2021 Paga Tetor "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 47,920   47,920     

1041 11.11.2021 Paga Tetor "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 17,760   17,760     

1069 23.11.2021 Sig.shoqerore+Sig.shendetsore+TAP Tetor 2021 0 29,412   12,663   16,749 

    Granti 2021 1,800,000 937,248 1,800,000 848,822 0 88,426 

1110 14.12.2021 Paga Nentor "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 47,920   47,920     

1111 14.12.2021 Paga Nentor "permirsimi i sherbimit Social ne Bashki 0 8,880   8,880     

1159 15.12.2021 Sig.shoqerore+Sig.shendetsore+TAP Nentor 2021 0 29,412   12,663   16,749 

      0 0         

      1,800,000 1,023,460 1,800,000 918,285 0 105,175 

    Gjendje fonde 0 776,540   881,715   -105,175 

Burimi Bashkia Rrogozhinë 

 

2.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimeve gjyqësore, 

vendimeve të shpronësimit dhe niveli i realizmit të të ardhurave (faturat e pa likujduara të 

shoqërohen me listë analitike të detajuar me nr. fature, datë krijimi etj., sipas raportimit në 

MFE) 

Detyrimet e prapambetura viti 2021 

Vlera e raportuar nga Bashkia Rrogozhinë në MFE për detyrimet e prapambetura në datën 

31.12.2021 është 241,683,130 lekë, konfirmuar me shkresën nr.... datë 03.03.20022 drguar 

Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë; Drejtorisë së përgjithshme të Buxhetit dhe Borxhit 

Publik dhe Drejtorisë së Financave Vendore, e cila kuadron me detyrimet e paraqitura në 

pasqyrat financiare dërguar degës së Thesarit Kavaje me shkresën 1284 datë 31.03.2022 të 

konfirmuara. Të dhëna të hollësishme për detyrimet e prapambetura më 31.12.2021 jepen në 

tabelën në vijim:  

Në lekë 

Kodi i 

detyrimit 

te 

prapamb. 

Emerimi i detyrimit te 

prapamb. 

Detyrimi 

prapambetur 

progresiv më 

31.12.2020 

Vlera e paguar 

gjatë vitit 2021 

për detyrimin e 

prapambetur 

(vlera e paguar 

për kolonën 3) 

Vlera e 

detyrimeve të 

trashëguara 

të pa paguara 

më 

31.12.2021 

(pa detyrimet 

e krijuara 

gjatë 2020) 

Detyrim i 

prapambetur i 

krijuar vetëm 

gjatë vitit 

2021 (situata 

më 

31.12.2021)  

Vlera totale e 

detyrimeve të 

prapambetur 

pa më 

31.12.2021 

1 2 3 4 5=3-4 6 7=5+6 

       

4864300 Shpenzime Kapitale 159,142,791 39,537,201 119,605,590 6,606,923 125,612,513 

       

4864300 Shpenzime per 

mirembajtje 

0 0 0 0 0 

       

4864200 Mallra dhe sherbime 101,063,948 57,291,257 43,772,691 71,877,776 115,650,467 

       

4864100 Shp.Vend.Gjyqesore 637,200 467,050 170,150 250,000 420,150 

4864900 Te tjera shpenzime 0 0 0 0 0 

            

       

  Totali  260,843,939 97,295,508 163,548,431 78,734,699 241,683,130 

Detyrime te prapambetura nga FZHR (Ministrite e linjës) 

  

    

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
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Titulli i gjetjes: Vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura dhe raportimi i tij në 

Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë si dhe marja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde 

në dispozicion. 

Situata: 
Bashkia Rrogozhinë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit ushtrimor detyrime të 

prapambetura progresive vlerën 260,843,939 lekë, e cila ka si burim financimi të ardhurat e 

veta. Nga kjo vlerë në planin e buxhetit vjetor 2021 është planifikuar për likuidim gjatë këtij 

viti vlera 116,499,000 lekë, nga e cila është likuiduar vlera 97,295,508 lekë, ose 83.51% e 

vlerës së planifikuar, diferenca prej 19,203,492 lekë e pa likuiduar gjatë vitit 2021. Por gjatë 

vitit 2021 janë marrë angazhime të reja buxhetore pa pasur fonde në dispozicion, duke krijuar 

detyrime të reja të prapambetura në vlerën 78,734,699 lekë, duke e çuar në 31.12.2021 vlerën 

e detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat e veta në 241,683,130 lekë. 

Peshën kryesore të detyrimeve e zënë ato për shërbime në vlerën 71,877,776 lekë, ose në 

masën 91% të detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta. 

Pra, në datën 31.12.2021 vlera e detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat 

e veta, krahasuar me këtë vlerë në fillim të vitit ushtrimor (01.01.2021), është ulur me 

19,160,809 lekë, ose në masën prej 7.34%. 

Përveç sa më lartë më 31.12.2021 Bashkia Rrogozhinë ka krijuar detyrime të tjera të reja 

gjatë vitit 2021, me burim financimi nga granti (FZHR), të cilat janë detyrime për dy 

ujësjellës, Dhe një fond për Ndërtim KUZ në vlerën 25,163,742 lekë, duke çuar vlerën totale 

të detyrimeve të prapambetura më 31.12.2021 në 266,846,872 lekë. 

Peshën kryesore të detyrimeve totale (së bashku me detyrimet e FZHR) e zënë ato për 

investime në vlerën 150,776,255 lekë, ose në masën 56.5% të totalit prej 266,846,872 lekë. 

Lista analitike e detyrimeve të prapambetura më 31.12.2021 në mënyrë të detajuar paraqiten 

në aneksin nr. 2 pika 2.4 bashkëlidhur raportit të auditimit.  

Për sa referuam më sipër rezulton se Bashkia Rrogozhinë ka marrja e angazhimeve buxhetore 

pa pasur fonde në dispozicion, e cila ka çuar në krijimin e detyrimeve të prapambetura është 

në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e 

shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91. Për 

mos marrjen e masave të plota për likujdimin e detyrimeve të prapambetura dhe krijimi i 

detyrimeve të reja për vitin 2021, ngarkohet me përgjegjësi Kryetare e Bashkisë Rrogozhinë 

z. E.M, në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe z. R.V, me detyrë Drejtor Financës, në cilësinë 

e nëpunësit zbatues. 

Kriteri: Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, 

detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 

27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91. 

Shkaku:Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:Mospasqyrimi real i stokut të detyrimeve të prapambetura. 

Rëndësia:I Lartë. 

Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrin masa për 

likuidimin e detyrimeve ndaj të tretëve brenda afatit 30 ditor nga momenti i ardhjes së 

faturës. Lidhja e kontratës të bëhet vetëm pasi fondi të jetë në dispozicion në llogarinë e 

thesarit të autoritetit kontraktor, duke eleminuar në këtë mënyrë shkakun e krijimit të 



40 
 

detyrimeve të reja prapambetura. Gjithashtu të meren masa për likujdimin e detyrimeve të 

prapambetura të krijuara në vitet e mëparshme. 

 

Efektet financiare në buxhet, si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore “Mbi pagesat e 

vendimet gjyqësore për dëmshpërblim page punonjësit e larguar nga puna” 
Në lekë 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2020 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore si çelje 

më 01.01.2020 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2020 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë 

gjatë vitit 2020 

Pagesa në 

lekë të 

kryera gjatë 

vitit 2020 

Detyrimi në lekë 

më 31.12.2020 

2 1,187,200 0 0 550,000 637,200 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2021 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore si çelje 

më 01.01.2021 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë 

gjatë vitit 2021 

Pagesa në 

lekë të 

kryera gjatë 

vitit 2021 

Detyrimi në lekë 

më 31.12.2021 

2 637,200 0 0 217,050 420,150 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 
Titulli i gjetjes:Efektet negative në buxhet si rezultat i likuidimit të vendimeve gjyqësore  

Situata:  

Nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësore bashkia Rrogozhinë për zbatimin e vendimeve 

gjyqësore për vitin 2021 ka shpenzuar vlerën 637,200lekë, nga e cila vlera 237,200 lekë i 

përket vendimeve gjyqësore të AKU Tiranë. dhe objekt dëmshpërblim page për gjobë të 

punonjësve të IMTV vlera 400,000 lekë Gjithashtu për vitin 2022 janë paraqitur edhe dy raste 

të tjera që do të pasqyrohen në detyrimet e 4-mujorit të dytë 2022 në vlerën 6,640,680 lekë 

për, “S” vlera 2,283,480 lekë për faturë të palikuiduar dhe Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit 

për Gjobë ndaj Institucionit e cila është në proces gjykimi por që do të marrë formë kthimi 

shume sipas rregullave Gjyqësore, pasi Bashkia Rrogozhinë e ka fituar Çështjen në shkallën e 

parë sa më sipër rezulton se vendimet gjyqësore nuk janë analizuar nga Kryetari i Bashkisë 

dhe nuk është kërkuar prej tij nxjerrja e përgjegjësive administrative për këto vendime. 

Analizimi i arsyeve të humbjeve të vendimeve gjyqësore dhe nxjerrja e përgjegjësive 

administrative për to, do të ndikonte pozitivisht në korrigjimin e praktikave të gabuara të 

ndjekura nga njësia vendore në proceset e largimit të punonjësve nga puna dhe për çështje të 

tjera gjyqësore, evidentimin e procedurave të bëra gabim, në kundërshtim me kuadrin 

rregullator në fuqi, e si rezultat shmangien e tyre në të ardhmen dhe uljen e shpenzimeve 

financiare negative në buxhet. në mënyrë të detajuar paraqiten në aneksin nr. 3 pika 2.4 

bashkëlidhur raportit të auditimit.  

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me pikën nr. 60, të UMFE nr. 9, datë 

20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar.  

Kriteri: Nenin 2 në Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, i ndryshuar; Pika 60 e Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

Shkaku:Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:Krijimi i detyrimeve të prapambetura, të cilat ndikojnë negativisht në buxhetin e 

Bashkisë Rrogozhinë. 

Rëndësia:I Lartë. 

Rekomandimi: 
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Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore që do të 

zbatojë, me qëllim përcaktimin e shkaqeve që kane sjellë humbjen e çështjes gjyqësore. 

Rezultatet e analizës të shërbejnë për shmangien në të ardhmen të procedurave të gabuara të 

ndjekura për çështjen e largimit të punonjësve nga puna dhe çështje të tjera, me qëllim uljen e 

efekteve negative financiare në buxhet. 

 

2.5. Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR dhe Ministrive të Linjës, 

saktësia e raportimit buxhetor të tyre. 

Për vitin 2021 janë financuar me fonde të buxhetit të shtetit dhe me fondet e veta investime 

publike, janë në zhvillim e sipër 17 kontrata për 5 prej të cilave kontrata është lidhur në vitin 

2021, ndërsa 4 kontrata janë lidhur në vitin 2020, sipas të dhënave në tabelën në vijim: 

 

Pasqyra e kontratave për investime dhe likuidimet sipas periudhave. 
 

Shpjegoni sa investime keni patur nga granti (Ministritë e linjës etj.) për vitin 2020 dhe 2021, cilat 

janë objektet e këtyre investimeve, vlera e kontratës, data e kontratës, vlera e financuar, vlera e pa 

financuar, operatori fitues (kontraktori), arsyet e mos likujdimit të të gjithë vlerës. 
Nr Objekti i prokurimit Kontrata 

nr..datë 

Vlera e plotë 

e kontratës 

me TVSH 

Vlera e 

likujduar 

Vlera e pa 

likujduar 

Arsyet e mos 

likujdimit 

1. Sistemim i Qendres Lekaj dhe Rruga e Varrezave 
B.Rrogozhine 

Nr... 

Dt.03.10.2018 

35,380,659 12,056,000 23,324,659 Mungese fondesh 

2. Rikonstr. Dhe Shtese Anesore e Shkoles "H.Qehaj." 

B.Rrogozhine 
Nr... 

Dt.17.01.2019 

8,892,600 6,000,000 2,892,600 Mungese fondesh 

3. Rikonstr. Rruga Stacioni i Trenit B.Rrogozhine Nr... 

Dt.07.05.2020 

109,882,338 107,280,552 2,601,786 Mungese fondesh 

4. Studim Projektim i Rrugeve dhe shesheve ne Teritorin 
e Bashkise Rrogozhine 

Nr... 

11.08.2017 

33,000,000 6,660,000 26,450,000 Mungese fondesh 

5 Reabilitim i Diges se Rezervuarit te Okshtunit, Pastrim 

i Kanaleve Kulluese dhe Vaditese  
Nr.. 

Dt.21.06.2019 

57,477,508 46,000,000 11,477,508 Mungese fondesh 

6. Rivitalizimi Urban Qendra Gose Nr... 

Dt.26.12.2018 

98,643,217 50,642,754 48,000,464 Mungese fondesh 

7 Rikonstr.Ndric.Rrugor + Sinjalistika Nr... 

Dt.12.01.2019  

 

19,364,506 

 

16,461,000 

 

2,903,506 

Mungese fondesh 

8. Rikonstruksion i Objektit ne Pronesi te 

B.Rrogozhine per Strehim Socoial 

Nr... 

Dt.09.10.2020 

12,361,824 8,653,279 3,708,279 Mungese fondesh 

9. Rikonstruksion Rruge Greth-Rr.Greth Nr.. 

Dt.02.05.2020 

79,518,120 45,199,240 34,318,880 Mungese fondesh 

10 Magjistrali kryesor i Ujesjellesit Loti III Nr... 

Dt.07.08.2019 

246,446,031 211,709,450 37,736,581 Mungese fondesh 

11. Magjistrali kryesor i Ujesjellesit Lekaj Nr... 

04.02.2021 

298,991,676 92,277,452 206,714,224 Koha e realiz.proj. 

12. Magjistrali kryesor i Ujesjellesit GOSE Nr... 

Dt.26.04.2021 

191,575,784 68,698,608 122,877,176 Koha e realiz.proj. 

13. Pastrim i Kanaleve Kulluese Bashkia Rrogozhine Nr... 

Dt.23.02.2021 

4,053,792 4,053,792 0 Mungese fondesh 

14 Rreab. i Kanal. Sekond. Peq.-Kavaje Faza III Nr... 

Dt.03.11.2020 

97,693,144 96,093,140 1,590,004 Mungese fondesh 

15. Ndertim i Rrjetit te KUZ Lagjia e re Gose 

B.Rrogozhine 

Nr... 

Dt.01.03.2021 

29,170,574 5,896,828 23,273,746 Mungese fondesh 

16. Rindertim i Shkoles 9-vjeçare "Q.Gjuzi" B.Rrogozhine Nr... 

Dt.09.11.2021 

62,039,040 27,332,552 17,508,380 Mungese fatura 

17 Rindertim i Shkoles 9-vjeçare Lekaj B.Rrogozhine Nr.... 

Dt.10.11.2021 

17,198,108 17,198,108  Mungese fatura 

       

       

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
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2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Evidentimi i 

detyrimeve tatimore të pa arkëtuara progresive dhe për secilin vit buxhetor sipas programit 

të auditimit. 
 

 Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

Për vitin 2021 numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB nr. 4, datë 

05.01.2021, “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Rrogozhinë dhe 

Institucioneve të Varësisë dhe funksioneve të transferuara për vitin 2021”, ku përfshihet edhe 

struktura e Drejtorisë së Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik, e cila sipas strukturës është e 

përbëre nga sektorë dhe në total ka 13 punonjës nga të cilët 5 punonjës sipas njësive 

administrative dhe 8 punonjës të Drejtorisë së të Ardhurave: ku 1 Drejtor, 1 përgjegjës 

Sektori i Administrimit Vlerësimit të Biznesit dhe Kontabilizimit të të Ardhurave, 1 specialist 

i biznezit të vogël dhe të madh, 1 specialist kontrolli dhe verifikimi , 1 përgjegjës i sektorit të 

të taksave dhe tarifave familiare, 2 specialist taksash dhe tarifash familiare dhe 2 

taksambledhës.  

 

Titulli gjetjes:Mangësitë e konstatuara në plotësimin e strukturës për administrimin dhe 

mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

 

Situata:Struktura e DAV Bashkia Rrogozhinë ka probleme dhe nuk është në funksion të 

realizmit e të ardhurave, edhe pse është krijuar Sektori i Masave Shtrënguese si një nga 

sektorët më të rëndësishëm në DAV Bashkia Rrogozhinë, pasi evidentohet se një numër i 

lartë i detyrimeve të paarkëtuara (debitor), në vlerën 207,989 mijë lekë, nga e cila: subjekte 

fizik/juridik dhe institucioni shtetërore në vlerë 33,793 mijë lekë dhe abonentë familjarë në 

vlerë 174,195 mijë lekë. Alternim i këtij sektori në përbërje të Sektorit të Kontrollit Terren 

është i papërshtatshëm, kjo nisur nga fakti se kanë natyra të ndryshme pune dhe se arkëtimi i 

debitorëve është procedurë më vetë dhe afate të përcaktuara. 

- Gjithashtu konstatohet se në strukturën organizative të DAV Bashkia Rrogozhinë, janë 

evidentuar lëvizje të shpeshta të stafit si dhe mangësi në plotësimin e shtruktures organizative 

me specialit respektivisht; Specialist IT për përdorimin e programit kompjuterik çka sjell mos 

evidentimin e subjekteve, mos llogaritjen e detyrimet fiskale për këto mos deklarime si dhe 

mos arkëtimin e të ardhurave, kjo për mungesë stafi, në kundërshtim me pikën (ç) të nenit 5 të 

ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar dhe në Kreun 

XI- “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar”, nenet 88 – 104, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH” me ndryshime, si dhe Rregullore e 

Brendshme miratuar me shkresën nr. 737 prot datë 07.02.2018. Veprimet dhe mosveprimet 

ngarkojnë me përgjegjësi nëpunesin Autorizues si dhe Drejtorin e Burimeve Njerëzore dhe 

Shërbimeve Mbështetëse. 

-Nga Drejtoria e të Ardhurave Lokale, nuk është bërë miradministrimi i informacionit 

tatimor, të subjekteve tatimpagues të biznesit të vogël edhe të biznesit të madh, për të gjitha 

detyrimet tatimore dhe nuk janë vendosur në dosjen e çdo taksa paguesi, nuk është bërë 

përditësimi i të dhënave dhe nuk është plotësuar dokumentacioni, ku të regjistroheshin të 

gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, 

që i takojnë tatimpaguesit. Veprime dhe mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat dhe 

përcaktimet e ligjit nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, Neni 29 Dosja e detyrimeve tatimore, pika 1, citohet : “Administrata tatimore 

krijon dhe përditëson dosjen e detyrimeve tatimore, ku regjistrohen të gjitha detyrimet e 
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tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë 

tatimpaguesit”. 

-Nga Drejtoria e të Ardhurave Lokale, nuk është vepruar për të kryer inventarizimin e 

dokumentacionit që ndodheshin në dosjet e subjekteve taksapagues të taksave dhe tarifave 

vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi e konkretisht: 

-të gjitha praktikat nuk shoqërohen me fletë inventari për numrin dhe llojin e dokumenteve 

dhe shkresave që përmban një dosje e subjektit. 

-i gjithë dokumentacioni i subjektit mbahet në një dosje qysh nga krijimi i subjektit për disa 

vite me radhë. 

-praktikat e përfunduara të viteve të mëparshëm nuk janë dorëzuar në arkivin e institucionit. 

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim, me kërkesat e ligjit nr. 9154, datë 6.11.2003 

“Për arkivat” neni 24, ku përcaktohet: Arkivat e institucioneve shtetërore qendrore dhe 

vendore kanë detyrë: a) të evidencojnë korrespodencën që dërgohet ose merret nga 

institucioni b) të bëjnë përpunimin arkivor, të ruajnë dhe të shërbejnë dokumentet që 

administrojnë, c) të dorëzojë dokumentet në arkivat shtetërore, sipas afateve ligjore 

përkatësisht sipas përshkrimit në nenin 9 shkronjat ''b'', ''c'', ''ç'' dhe ''d'' të këtij ligj, dhe me 

rregulloren e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave “Për normat tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë” kapitulli II-Rregulla për 

punën me dokumentet administrative në subjektet shtetërore dhe jo shtetërore, neni 21 dhe 

neni 27.  

Kriteri:Në përputhje me pikën (ç) të nenit 5 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin 

e taksave vendore” i ndryshuar dhe në Kreun XI- “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguar”, nenet 29 pika 1, 88 – 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në RSH” me ndryshime. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e stafit dhe mos përshtatja e strukturës më natyrën e menaxhimit 

të të ardhurave, çojnë në mos realizim të të ardhurave dhe mungesë të tyre në buxheti e 

Bashkisë Rrogozhinë. 

Shkaku:Mos njohja e kuadrit ligjorë për ,menaxhimit e të ardhurave nga instancat drejtues 

Bashkia Rrogozhinë. 

Rëndësia: i lartë 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve 

Njerëzore të marrë masa për plotësimin e stafit të DAV Bashkia Rrogozhinë me specialit të 

fushës dhe përshtatja e strukturës sipas natyrës së menaxhimit të të ardhurave. 

- DAV Bashkia Rrogozhinë të marë masa për përditësimin e të dhënave me dokumentacionin 

e nevojshëm, ku të regjistroheshin të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së 

detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë tatimpaguesit. 

 

 

 Parashikimi dhe realizimi i taksave dhe tarifave vendore sipas llojeve 

Titulli i gjetjes:Performancë e dobët në planifikimin dhe realizimin e disa zërave të të 

ardhurave për periudhën objekt auditimi. 

Situata: Për vitin 2021, Paketa Fiskale e taksave dhe tarifave vendore është miratuar me 

VKB nr. 4, datë 05.01.2021, e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kavajë. Nga të dhënat e 

aneks nr. 2 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit konstatoht se për vitin 2021 sipas 

planit fillestar janë në vlerën 257,877 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 150,410 mijë 

lekë ose 58.33 %, sipas planit të ndryshuar mos realizim në vlerën 107,467 mijë lekë, 

kryesisht në taksat e popullatës, si p.sh. taksa e tokës bujqësore, taksa e ndërtesës dhe tarifa e 

pastrim-gjelbërimit. Konstatohet se: 
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-Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, është planifikuar duke mos patur një databazë të saktë për 

numrin e subjekteve të cilët gjatë vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazë të dhënash për 

subjektet të cilët në bazë të xhiros do paguajnë tatimin e fitimit. Taksa e mjeteve të përdorura 

është planifikuar sipas të dhënave historike pra nuk ka një databazë të saktë për numrin e 

mjeteve të përdorura që ka Bashkia Rrogozhinë.Taksa e kalimit e të drejtës në pronësi është 

planifikuar sipas të dhënave të realizimit të një viti më parë. Drejtoria e të Ardhurave, duke 

mospatur një bazë të dhënash nuk ka bërë rakordime me Drejtorinë Rajonale Tatimore 

Kavajë (DRTB), Agjensinë Shtetërore të Kadastrës (ASHKK) dhe Drejtorinë e Shërbimit të 

Transportit (DSHTRR). 

Drejtoria e të ardhurave për familjet që nuk kanë një kontratë me UK Rrogozhinë nuk ka 

dërguar njoftim detyrimi për këto familje, baza e të dhënave për familjet që nuk kanë kontratë 

me ujësjellësin përditësohet vetëm për rastet kur familjarët paraqiten pranë zyrave të bashkisë 

për të marrë shërbime të ndryshme. 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 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 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 04.09.2008 “Për Taksat Kombëtare”, i ndryshuar, Formularët e akt-rakordimeve. 

Kriteri:Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 139/2015, “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 64, 

“Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të Bashkisë”; ligji nr. 68/2017 datë 27.4.2017 “Për 

Financat e Vetëqeverisjes Vendore” i ndryshuar, neni 5, “Parime dhe rregulla të disiplinës 

fiskale dhe të financimit të funksioneve vendore”, neni 42, “Administrimi i mjeteve 

monetare”, pika 1, 2 dhe 4; neni 54, “Raportimi financiar” nënpika c, UMFE nr. 9 datë 

20.03.2018, Kreu IV “Procedurat standarde për menaxhimin e të ardhurave” pika 200, 

UMFE 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, pika 32, Kreu 

II pika 2/a, b; 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. 

Ndikimi/Efekti:Mos planifikim i saktë i treguesve në planin e të ardhurave shkakton 

mangësi dhe probleme në likuidimin e shpenzimeve të kryera nga institucioni, si dhe është 

shkaku kryesor për krijimin e detyrimeve të prapambetura. 

Shkaku:Mos njohja e situatës nga strukturat përgjegjëse, neglizhenca dhe mosrespektimi i 

akteve ligjore e nënligjore në fuqi. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Drejtoria e të Ardhurave të marrin masa 

për një planifikim sa më realist të të ardhurave, mbështetur në realizimet faktike të viteve të 

mëparshëm dhe në numrin e taksapaguesve, me qëllim që të zvogëlohet sa më shumë 

diferenca midis planifikimit dhe realizimit të të ardhurave. Kjo shmang edhe marrjen e 

angazhimeve buxhetore mbi bazën e një plani të pa realizueshëm në fakt. 

 

 Agjentët tatimorë dhe rakordimet mujore me ta: 
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Titulli gjetjes:Mangësitë e konstatuara në dokumentacionin mbi aktivitetin e Agjentëve 

Tatimorë. 

 

Situata:Në rregulloren e brendshme të institucionit të miratuar me shkresën nr. 06.12.2019, 

nuk është përcaktuar personi i cili duhet të ketë për detyrë ndjekjen e arkëtimeve nga agjentët 

tatimorë dhe mbajtjen e aktrakordimeve agjentët tatimorë si dhe krijimin e një databaze me të 

dhëna respektivisht nga agjentet: 

1.Për Taksa vjetore e mjeteve të përdorura, mblidhet nga Agjenti Tatimor “Drejtoria e 

Përgjithshme e Shërbimit të Transportit Rrugor (DSHTRR) Durrës”, për llogari të Bashkisë 

Rrogozhinë.  

Në zbatim të ligjit nr. 10458, datë 21.07.2011 për disa ndryshime në ligjin nr. 9975 datë 

28.07.2008 “Për taksat kombëtare”, të ndryshuar dhe në mbështetje të gërmës “b”, të pikës 2, 

në nenin 25 “Të ardhurat nga taksat e ndara” të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, pushtetit vendor për mjetet e regjistruara në juridiksionin e njësive 

përkatëse i kalojnë 25 për qind e të ardhurave nga taksat vjetore e mjeteve të përdorura. 

Rakordimet me DRSHTRR-në për taksën vjetore të mjeteve të përdorura, nuk janë kryer. 

2.Tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për biznesin e vogël, mblidhet nga Agjenti Tatimor 

“Drejtoria Rajonale e Tatimeve (DRT) Durrës”.  

Në zbatim të ligjit nr. 181 datë 28.12.2016 “Për disa ndryshime në ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”” dhe në zbatim të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave nr. 32 datë 31.12.2013 “Për tatimin e thjeshtuar të biznesit të vogël” Drejtoria e 

Përgjithshme e Tatimeve, nëpërmjet Drejtorive Rajonale Tatimore, është e ngarkuar me 

vlerësimin, mbledhjen, kontrollin, arkëtimin dhe transferimin në llogaritë e buxhetit të 

qeverisjes vendore të të ardhurave nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin e biznesit të vogël. Në 

llogaritë e buxhetit të qeverisjes vendore ku biznesi i tatueshëm është i vendosur, 

Administrata Tatimore Qëndrore, brënda datës 10 të muajit pasardhës, bën transferimin e të 

ardhurave nga ky tatim. Rakordimet me Drejtorinë Rajonale Tatimore Durrës për efekt të 

tatimit mbi fitimin e biznesit të vogël, nuk janë kryer rregullisht çdo muaj  

3.Taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme, mblidhetnga Agjenti 

Tatimor “Zyra Vendore e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP)”. 

Në zbatim të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar, 

Zyrat e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme janë përcaktuar si Agjent Tatimor për vjeljen e 

taksës mbi kalimin e së drejtës së pronësisë për pasuritë e paluajtshme. Për kryerjen e këtij 

procesi, ato përfitojnë si komision 3% të shumës totale të arkëtuar dhe pjesën e mbetur e 

kalojnë jo me vonë se data 30 e muajit pasardhës për llogari të buxhetit përkatës të bashkisë, 

në territorin e së cilës ndodhet pasuria. Rakordimet me ZVRPP Kavajë, për taksën e kalimit 

të së drejtës së pronësisë për pasurinë e paluajtshme, nuk janë kryer. 

4.Renta Minerare nga Agjentët Tatimorë “Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria 

Rajonale Doganore (DRD) Durrës” 

Në zbatim të të Ligjit nr. 9975, datë 28.07.2008 “Për Taksat Kombëtare”, të ndryshuar, Neni 

4 “Niveli i Taksave Kombëtare”, pika 4, e cila shprehet: “Renta minerare llogaritet si detyrim 

mujor i subjektit taksapagues, në çastin kur ai shet produkte minerare....5 për qind e të 

ardhurave nga renta minerare i kalojnë pushtetit vendor ku zhvillohet veprimtaria. Renta 

minerare përcaktohet duke shumëzuar vlerën e përgjithshme të shitjes me shumicë të 

produktit me përqindjen e rentës....” të Udhëzimit nr. 26, datë 04.09.2008, dhe UMF Nr. 12, 

Dt. 4.4.2017, “Për Taksat Kombëtare”, “...Degët e doganave në rrethe ngarkohen për 

arkëtimin e kësaj rente, në rastin e eksportit të produkteve minerare, ndërsa degët e tatimeve 

ngarkohen për arkëtimin e kësaj rente, në rastin e shitjes së produkteve minerare brenda 

vendit...”. sipas shtojcën 2 të këtij ligji, niveli i Rentës Minerare varion nga 4 deri në 10%, 

sipas llojit të mineralit. Rakordimet me Drejtoria Rajonale Tatimore (DRT) dhe Drejtoria 
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Rajonale Doganore (DRD) Durrës, për Rentën Minerare, nuk janë kryer. Nga administrata 

tatimore e bashkisë Rrogozhinë nuk është ushtruar kujdesi i duhur për të arkëtuar të ardhurat 

nga veprimtaria minerare dhe ky subjekt që ushtron veprimtari minerare në territorin e 

Bashkisë Rrogozhinë, tatohet vetëm për detyrimet e tjera vendore, si një biznes i thjeshtë, 

ndërkohë që është edhe debitor. Më poshtë janë paraqitur të dhënat për lejet minerare në 

territorin e bashkisë Rrogozhinë, të nxjerra nga regjistri i lejeve minerare, nga faqja zyrtare e 

AKBN-së. 

 
Nr

. 

Nr i 

lejes 

Datë Emri i 

subjektit 

Emërtimi i 

vendburimit 

Lloji i 

Minerali

t 

Lloji i 

Lejes 

Adresa e selisë  S= Km2 

24

0  

1150/1 09.10.201

7 

“H” shpk Rrogozhinë Zhavorr  Shfrytëzimi Lagjia Nr. 4, Rruga"Princ Topia", 

ndërtesë private 1 katshe,pasuria 

74/8, Kavajë  

0,0115 

21

0 

1200/2 01.07.200

8 

S & V Rrogozhinë Ranor 

Konglom

eratik 

Shfrytëzimi Lekaj 0,138 

 

Për këto sipërfaqe nga Sektori i Pyjeve, nuk janë zbatuar procedurat e pakësimit të sipërfaqes 

së fondit pyjor/kullosor, siç përcaktohet në nenin 17, të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për 

pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, pika 6 e nenit 17, të ligjit nr. 9693 datë 19.03.2007 

“Për Fondin kullosor”, pikat 3, 7, 9,10,11 dhe 12, të VKM nr. 1353, datë 10.10.2008 “Për 

rregullat për paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, kriteret 

dhe procedurat e zvogëlimit të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor”, i ndryshuar me 

VKM nr. 435, datë 08.06.2015, si dhe pikat 3, 6, 7, 9 dhe 11, të VKM nr. 1354, datë 10.10. 

2008 “Për rregullat dhe procedurat qe ndiqen për heqjen, shtimin dhe ndryshimin e 

destinacionit te fondit kullosor” 

Kriteri:Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 7 “Të drejtat dhe detyrimet e agjentit të mbajtjes së tatimit” 

dhe me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 

15 “Parapagimi”, si dhe me UMF nr. 26, datë 04.09.2008 “Për taksat Kombëtare” 

Ndikimi/Efekti: Mos njohja e situatës, çon në mungesë të ardhura për Bashkinë Rrogozhinë 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos zbatimit të kuadrit ligjorë. 

Rëndësia:E Lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për të kryer 

rakordim periodik mujor me agjentët tatimor sipas formularit përkatës të miratuar nga 

Ministria e Financave, për të evidentuar gjendjen reale të të ardhuave që përfiton Bashkia 

Rrogozhinë nga taksat që mblidhen nga këta agjent. Në rast se agjentët tatimor nuk realizojnë 

sakt mbledhjen e të ardhurave, Bashkia Rrogozhinë të fillojë procedurat për penalizmin e tyre 

me 50% të shumës së plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

 

Titulli gjetjes:KLSH-ja konstatoj se nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia 

Rrogozhinë, nuk janë ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e detyrimeve të pa 

arkëtuara (borxhi), dhe për të gjithë subjektet. 

Situata:Sipas të dhënave për strukturën organike të Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 

Vendore Bashkia Rrogozhinë, konstatohet se nuk ka një të ngritur një strukturë përgjegjëse 

për menaxhimin e borxhit (debitorëve nga taksat/ tarifat vendore). 

Referuar të dhënave të paraqitura nga kjo drejtori, detyrimet për taksat e tarifat vendore për 

subjektet fizik/juridik dhe abonentë familjare paraqitet si vijon: 

 

 Detyrimet e familjarëve: 

- Njoftimet e bëra për familjarët, masat e mara dhe masat shtrënguese 
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Shërbimi për familjet ofrohet në Zyrën e Drejtorisë së të Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik 

për qytetin dhe në Njësitë Administrative nga specialisti i ngarkuar për taksat dhe tarifat 

vendore. 

Paketa Fiskale e bashkisë publikohet në faqen zyrtare të saj, ku të gjithë personat e interesuar 

mund të marrin informacion të gjerë në lidhje me taksat dhe tarifat vendore, nivelin e tyre, 

afatet e pagesave, përjashtimet përkatëse etj. 

Shpërndarja e faturave dhe njoftimi i familjeve për detyrimet vendore, kryesisht është bërë 

nga specialistët e taksave si në mënyrë verbale ashtu dhe shkresore. 

Për shërbimet që qytetarët kërkojnë të kryejnë në bashki, zakonisht kërkohet dokumentimi i 

shlyerjes së detyrimeve, nëpërmjet librezës së taksave vendore, me synim ndërgjegjësimin e 

tyre për pagesën e taksave dhe tarifave vendore në mënyrë vullnetare. Sa më sipër është e 

vetmja masë shtrënguese e aplikuar për vjeljen e detyrimeve të papaguara nga popullata. 

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e detyrimeve 

tatimore janë debitorë për abonentët familiar në vlerën 174,195 mijëlekë, ndërsa detyrimet 

e vitit ushtrimorë janë në vlerën 25,557 mijë lekë sipas rakordimit me Drejtorinë e të 

Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik. Vlerë e cilapërbën të ardhura të munguara për buxhetin 

e bashkisë Rrogozhinë, nga mos arkëtimi i taksës dhe tarifave nga debitorët familiar deri në 

datën 31.12.2021. Veprime dhe mosveprime janë në kundërshtim me ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 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”, të ndryshuar. 

Më poshtë janë paraqitur të përmbledhura detyrimet e familjarëve për taksat dhe tarifat 

vendore të vitit ushtrimor 2021 si vijon: 

Nr. PER ABONETET FAMILJAR 

Viti 2020 Viti 2021 

Nr. 

Familje Vlera 

Nr. 

Familje Vlera 

1 Taksa e tokës bujqësore 3958 69,876,578 4330 104,845,995 

2 Taksa pastrimi,gjelbrimi, ndriçimi 5073 34,383,210 5520 41,744,065 

3 Taks ndertese (objekt banimi) 5491 42,989,427 6070 25,504,483 

4 Taksa vaditje 296 254,750  

  5 Te tjera 1003 1,138,000 873 2,101,000 

B SHUMA 

 

148,641,965   174,195,543 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

 Taksa e tokës: 

Nga auditimi i dokumentacionit mbi planifikimin e taksës së tokës bujqësore për vitin 2021, u 

konstatua se kishte rezerva në planifikim, pasi sipas të dhënave të marra nga Drejtoria e 

Bujqësisë, Zhvillimit rural dhe trajtimit te AMTP, mbi ndarjen e tokës bujqësore për familje 

dhe boniteti, evidentohet mos planifikim në vlerën 7,430 mijë lekë, konkretisht: 

 

Aneksi nr. 6. Pritshmëria e taksës së tokës bujqësore për vitin 2021 

Kategoria e 

tokës 

Tota

li 

Sip/HA 

NjA. 

Kryevidh 

Sip/HA 

NjA. 

Lekaj 

Sip/HA 

NjA. 

Gosë 

Sip/HA 

NjA. 

Sineballaj 

Sip/HA 

NjA. 

Rrogozhinë 

Vlera/

Ha 

Pritshmëri

a 

vjetore 

Lekë 

Kategoria II-rë 853 270 215 368   4,900 4,179,700 

Kategoria III-rë 
2,66

8 
735 863 650  

420 
4,200 11,205,600 

Kategoria IV-rë 
3,02

8 
1,590 554 450 334 

100 
3,600 10,900,800 

Kategoria V-rë 
2,32

3 
1,185 105 540 442 

51 
3,000 6,969,000 

Kategoria VI-rë 569 203 343   23 2,400 1,365,600 

Kategoria VII- 619  263 345  11 1,800 1,114,200 
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rë 

Totali 35,734,900 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë dhe auditimet e më parshme të KLSH-së 

 

Sa më sipër konstatohet se Bashkia Rrogozhinë nuk disponon të dhëna mbi sipërfaqen e 

AMTP të ndara sipas ligjit 7501 “Për tokën” çka do të thotë se planidikimi i taksës së tokës 

nuk është real.Kështu sipas të dhënave të pasqyrës sipërfaqja gjithsej e tokës së ndarë sipas 

fshatrave dhe familjeve për njësit administrative Kryevidh, Lekaj, Gosë, Sineballaj dhe 

Rrogozhinë është 10,060 ha e ndarë sipas kategorive. Për këtë sasi toke të ndarë, referuar 

boniteti të tokës sipas fshatrave dhe çmimit për bonitet të miratuara në paketat fiskale me 

VKB Planifikim i kësaj takse për vit ushtrimorë duhet të ishte në vlerën 35,734 mijë lekë dhe 

jo në vlerën 27,125 mijë lekë sipas aneksit nr. 2 të sipërcituar, në fakt nga DAV Bashkia 

Rrogozhinë është realizuar në vlerën 28,304 mijë lekë 

 

 Bizneset, regjistrimi dhe mbajtja e të dhënave: 

Administrimi i taksave vendore nuk bëhet me program, nuk janë të pasqyruara regjistrat, 

sipas aktiviteteve, njoftim detyrimet dhe pagesat, kjo si për subjektet fizik/juridik dhe 

abonentët familjarë. Nga të dhënat që kërkohen për auditim, konstatohet se informacionet që 

kërkohen të dhënat nuk dalin të analizuara për çdo zë tatimor që DAV Bashkia Rrogozhinë 

aplikon.  

Referuar të dhënave të marra nga DAV Bashkia Rrogozhinë, situata e lëvizjes së subjekteve 

paraqitet si më poshtë: 

Nr Lloji Biznesit Viti 
Gjendja në 

fillim 

Regjistrime të 

Reja 

Mbyllur 

Aktivit 

Gjendja në 

fund të Vitit 

1 Biznesi Vogël 
2020 463 18 38 443 

2021 453 47 42 458 

2 Biznesi Madh 
2020 86 1 2 85 

2021 87 3 2 88 

(1+2) Gjithsej 
2020 549 19 40 528 

2021 540 50 44 546 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

 Menaxhimi i borxhit nga taksat e tarifat vendore. 

Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2021 për mos pagesën e detyrimeve 

tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh në vlerën 33,793,835 

lekë, vlerë e cila konsiderohet e ardhur e munguara për buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë. 
Referuar të dhënave të vënë në dispozicion grupit të auditimit të KLSH, konstatohet se, 

gjendja e debitorëve në mënyrë të përmbledhur paraqitet si vijon: 

Nr. 
PER SUBJEKTET 

FIZIK/JURIDIK/SHTETROR 

DETYRIME SIPAS VITEVE 

Viti 2020 Viti 2021 

Nr.sub Vlera Nr.sub Vlera 
1 Takse Ndertese 239   6,579,001  250  7,803,473  

2 Takse Tabele 165 946,490  195  1,042,080  

3 Takse Pastrimi  273 10,259,138  294  12,871,848  

4 Takse Ndriçimi  222 615,470  262  790,223  

5 Takse Gjelberimi 68  192,420  96  317.750  

6 Tatimi i Biznesit te Vogel 39  1,517,250  39  1,517,250  
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7 Kamatvonesa 69  1,340,489  97  1,737,305  

8 Taksë hoteli 14  951,790  14  1,079,540  

8 Te tjera..... 137  6,743,363  110  6,634,366  

A  SHUMA   29,145,411    33,793,835  

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Sa me sipër ariet në konkluzionin se nga strukturat tatimore të bashkisë Rrogozhinë, për asnjë 

nga subjektet, ku megjithëse janë debitorë në vite dhe vlera të konsiderueshme, pasi janë 

njoftuar për pagesën e detyrimeve si dhe janë zbatuar një pjesë e procedurave për to, nuk 

është kërkuar kallëzim penal bazuar në nenin 181, “Mos pagimi i taksave dhe tatimeve”, të 

Kodit Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995 me ndryshime, ku 

përcaktohet se: 

“Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, me gjithë mundësinë e pagimit të 

tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë më parë masa administrative për këtë qëllim, 

dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet.” 

Këto veprime janë në kundërshtim me ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i 

ndryshuar neni 9 “Të drejtat dhe përgjegjësitë” pika 1.3., ku përcaktohet se: 

“1. Njësitë e vetëqeverisjes vendore kanë këto të drejta dhe përgjegjësi: 1.3. Të drejtën dhe 

përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së shpenzimeve, sipas së cilës: a) 

krijojnë, mbledhin të ardhura dhe bëjnë shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre; 

b)vendosin taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi; c) hartojnë, miratojnë dhe zbatojnë buxhetin e tyre; ç) mbajnë 

llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofrojnë informacione ose raporte 

financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit.” 

Neni 35, “Të ardhurat që rrjedhin nga burimet e veta vendore”, me ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore” i ndryshuar, neni 3 pika 9 dhe 10, si dhe me ligjin nr. 

9632, datë 30.10.20106 “Për sistemin e taksave vendore”, Kreu II, Kreu IV, Kreu V, Kreu 

VII, etj. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- R.S, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave dhe të zhvillimit ekonomik; 

- z. A.K me pozicion Pergjegjes Sektori i biznesit dhe Kontabilizimit e të Ardhurave 

- z. R.B me pozicion Pergjegjes Sektori i biznesit dhe Kontabilizimit e të Ardhurave 

- z. O.T me pozicion Drejtor i Drejtorisë së të Ardhurave dhe Zhvillimit Ekonomik 

- z. A.H me pozicion Inspektor i Taksave dhe Tarifave Familjare  

- z. F.M me pozicion Inspektor i Taksave dhe Tarifave Familjare  

Kriteri:Pikat 3,4, 5 dhe 5, të nenin 45 – “Çregjistrimi i subjekteve tatimore” dhe Kreun XI-

Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet dhe Udhëzimit nr. 24, datë 

02.09.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”,me ndryshime; ligjin nr. 

7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve2. 

Ndikimi/Efekti:Mos ndjekja e plotë e procedura për arkëtimin e detyrimeve, rrit nivelin e 

detyrimeve të paarkëtuara në fund të periudhave ushtrimore, si një e ardhur e munguar në 

buxhetin e bashkisë, ku në fund të vitit 2021 ka një vlerë afërsisht sa plani vjetore i të 

ardhurave të Bashkisë Rrogozhinë. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit ligjorë në fuqi, si dhe mungesa e një strukturë 

organizative të përshtatshme. 

                                                           
2Mospagimi i taksave dhe tatimeve brenda afatit të caktuar, megjithëse mundësinë e pagimit të tyre, nga personi ndaj të cilit janë marrë 

më parë masa administrative për këtë qëllim, dënohet me gjobë ose me burgim gjer në tre vjet. 
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Rëndësia: i lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Rrogozhinë, bazuar në 

nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar, 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 vlerën 207,989 mijë lekë, duke ndjekur 

procedurat si më poshtë vijon: 

e- Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare.  

f- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme). 

g- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve 

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo 

sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 

7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve”. 

h- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Rrogozhinë, në bashkëpunim me Njësitë 

Administrative, të evidentojë listat emërore të debitorëve familjarë në mënyrë elektronike, 

duke të njoftojë nëpërmjet postës (dhe jo vetëm) familjet të cilët nuk kanë paguar detyrimet 

për taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

 

 

 Të ardhurat dhe vlerat debitore nga taksa e ndikimit në infrastrukturë: 

Titulli gjetjes:KLSH konstatoj seDrejtoria e Planifikim Urban në bashkëpunim me Drejtoria 

e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Rrogozhinë në lidhje me legalizimet dhe pagesën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë, nuk ka bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve në 

vlerën15,603,837 lekë, shumë e cila përben të ardhur të munguar për Bashkinë 

 

Situata:Nga auditimi i dokumentacionit që disponon Drejtoria e të Ardhurave dhe, Bashkia 

Rrogozhinë në lidhje me legalizimet e ndërtimeve pa leje dhe listave që disponon për pagesën 

e taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se Taksa e ndikimit në infrastrukturë është 

aplikuar bazuar në Udhëzimin nr. 3, datë 28.12.2016 Për miratimin e kostos mesatare të 

ndërtimit të banesave nga Enti Kombëtar i Banesave, për çmimin e kostos së ndërtimit për m2 

për Bashkinë Rrogozhinë. Llogaritja e vlerës kryhet (Sip. Objektit* 32,105 * 0.5 %). Grupi 

auditues kërkoj nga Drejtoria e Planifikimit regjistrin e plotë por kjo drejtori nuk e disponon. 

Drejtoria e Planifikimit Urban nuk ka asnjë data bazë ku të ketë të përcaktuar (emër, 

mbiemër, sipërfaqen e ndërtimit, funksionin e banimit/ ekonomik- verifikim nëse për të dyja 

ka të njëjtin nivel takse, detyrimin), përveç se listën e qytetarëve të cilët e kanë paguar 

detyrimin e tyre me shumën e paguar sipas viteve. Në vijim grupi auditues i kërkoj Bashkisë 

Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtorisë Vendore 

Kavajë në lidhje me numrin e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja e legalizimit për 

periudhën 2015- 2020. Shkresa është nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në 

datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot. ka patur përgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore 

Kavajë. Në total për periudhën 2015- 2020 i është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve 

në vlerën 32,835,411.22 lekë, nga të cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. 

Diferenca e papaguar për periudhën 2015- 2020 është vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, 

të ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se referuar dokumentacionit të 

vënë në dispozicion nga Drejtoria e Planifikimit Urban për vitin 2021 është arkëtuar vlera 

4,739,931 lekë për 97 subjekteve dhe për vitir 2022 është arkëtuar vlera 2,489,356 lekë për 

54 subjekte. Gjithashtu referuar shkresave të Dërguara nga ASHK në bashkinë Rrogozhin 

deri me 01.07.2022 janë 230 subjekteve të cilëve nuk i është përcaktuar sipërfaqja dhe si 
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pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 

230 subjekte. Në menyrë të detajuar paraqiten sipas aneksit nr. 3 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të auditimit.  

Bashkia Rrogozhinë për përiudhën ushtrimore nuk janë njoftuar subjektet debitorë si dhe nuk 

u evidentuan raste që Bashkia Rrogozhinë të jetë drejtuar ASHK Dega Kavajë, për bllokimin 

e pasurisë dhe mos kryerjen veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes së lejes së 

legalizimit dhe certifikatës pa bërë më parë pagesën taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje,,,”; 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” i ndryshuar, pika 5 

dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë, pika 2/1 dhengarkohen me përgjegjësi Drejtorinë e PZHU 

dhe DAV Bashkia Rrogozhinë. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

Z. S.L, ish/Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit Urban; 

Kriteri:Me nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje,,,”; 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” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë, pika 2/1. 

Ndikimi/Efekti:Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturës nga 

ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 15,603,837 lekë, për buxhetin e 

Bashkisë 

Shkaku:Mos kryerja e akt-rakordimeve nga Drejtoritë e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Drejtoria e Planifikimit Urban, Bashkia Rrogozhinë dhe ASHK Rajonale Kavajë, për 

ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi:- Drejtoria e Planifikim Urban në bashkëpunim me Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative dhe ligjore 

për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 

15,603,837lekë ndaj 502 personave si dhe t’i kërkojnë Drejtorisë Rajonale Vendore ASHK 

Kavajë vendosjen e urdhër kufizimit mbi pasurinë, deri në pagesës e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

- Drejtoria e Planifikim Urban në bashkinë Rrogozhin ti kërkoj ASHK saktësimin e 

sipërfaqes për 230 subjekteve të cilëve nuk i është llogaritur 0.5% taks ndikimi në 

infrastruktur si dhe nuk i është përcaktuar sipërfaqja sipas aneksit nr. 3 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të auditimit. 

 

 Pajisja me autorizime e subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre: 

Titulli gjetjes:Lejimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure me Licencë të bashkisë dhe 

papaguar tarifën në zbatim të VKM nr. 344, datë 19.04.2017. 

Situata:Sipas dokumentacionit të venë në dispozicion nga Drejtoria e të Ardhurave dhe 

Zhvillimit Ekonomik, dhe nga verifikimi i regjistrit në QKB konstatohet se në bashkinë 

Rrogozhinë gjatë periudhës objekt auditimi kanë ushtruar aktivitetin e tregëtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 

djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë 22 subjekte. Bashkia Rrogozhinë sipas Akt 

Konstatimin të datës 02.06.2020 ka verifikuar subjektet që tregtojnë hidrokarbure në terren 
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(me foto të bashkangjitura). Të cilat rezultoin aktiv në QKB gjendja nga të cilat subjekti  

1.“B “-mbyllur 

2.“S”- është i zëvendësuar me “A” 

3.“K”- është i zëvendësuar me “B” 

4. “K”- mbyllur 

5. “K”- mbyllur 

6.  “P”- mbyllur 

Në total rezultoin aktiv 19 subjekte, në mënyre të detajuar paraqiten në aneksin 4 pika 2.6 

bashkëlidhur rapoartit të auditimit.  

Nga auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje me pajisjen me lejet përkatëse të 

tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte janë pajisur me autorizim 5 vjecar sipas 

përcaktimeve të VKM nr. 344, datë 19.04.2017 dhe kanë paguar detyrimet 3 subjekte në vlerë 

300,000 lekë nuk janë pajisur me autorizim 5 subjekte në vlerën 4,100,000 lekë të cilët nuk 

kan paguar detyrimet e cila konsiderohet e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë, ndërsa 11 subjekte janë pajisur me autorizim 1 vjecar të cilët kanë paguar 

detyrimet në vlerë 2,500,000 lekë në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, 

ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe 

15 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

- R.S, Drejtor i Drejtorisë së të ardhurave dhe të zhvillimit ekonomik. 

Kriteri: Në kundërshtim me nenin 35 të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. E VKM nr. 170, datë 

25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të 

autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar si dhe 

kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, 

kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe 15 të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Mos ndjekja e procedurës për dhënien e Liçensë së tregtimit të 

karburanteve, çon në mungesë të ardhura për Bashkinë Rrogozhinë me vlerë 4,100,000 lekë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos ndjekja e të gjitha rrugëve administrative e 

ligjore për mos lejimin e ushtrimit të aktivitet pa dokumentacion të rregullt. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndjekë të gjitha rrugët 

administrative e ligjore për arkëtimin e tarifës së pataksuar prej 4,100,000 lekë ndajë 5 

subjekteve, sipas pasqyrës Aneks nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Burimi i krijimit të të ardhurave, Nga gjobat e IMTV 

Titulli i gjetjes: Krijimi i debitorëve nga mos arkëtimi i gjobave të Inspektoratit të Mbrojtjes 

së Territorit Vendor (IMTV) në vlerën 5,650,000 lekë. 

Situata:Në lidhje me auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, nga 

vendosja dhe arkëtimi i gjobave të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) të 

Bashkisë Rrogozhinë, u auditua i gjithë dokumentacioni për periudhën 01.10.2018 deri 

01.07.2022, i paraqitur nga IMTV.Gjatë periudhës objekt auditimi IMT-ja ka ushtruar 

funksionin publik duke u bazuar në ligjin nr. 183/2014, datë 24/2014 “Për Inspektimin dhe 

Mbrojtjen e Territorit nga veprimet e kundërligjshme” sipas kritereve të përcaktuara në nenin 

11 të këtij ligji. IMT-ja e Bashkisë Rrogozhinë, ka bashkëpunuar rregullisht me Zyrën e 
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Urbanistikës, me Policinë Bashkiake, me Zyrën e Shërbimeve, me I.K.M.T. qendror në 

Tiranë. 

Për periudhën objekt auditimi nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Rrogozhinë janë 

vendosur 14 gjoba në vlerën 5,650,000 lekë sipas aneksit nr. 5 pika 2.6 bashkëlidhur projekt 

raportit të auditimit. 

Nga auditimi i blloqeve të gjobave rezulton se për periudhën objekt auditimi nga Inspektorati 

Mbrojtjes Territorit Bashkia Rrogozhinë janë vendosur 14 gjoba në vlerën 5,650,000 lekë të 

cilat nuk janë shpallur titull ekzekutiv, por që nuk ka filluar procesi i kërkimit të tyre. duke 

sjellë për pasojëkrijimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 

prej 5,650,000 lekë si dhe nuk kanë ndjekur të gjitha rrugët ligjore, me qëllimin arkëtimin e 

detyrimeve, duke sjellë për pasojë krijimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Rrogozhinë në vlerën prej 5,650,000 lekë, në kundërshtim me:  

a-neni 16, i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, me 

ndryshime, përcaktohet se: -Gjoba paguhet nga kundërvajtësi brenda 5 ditëve nga dita që 

vendimi ka marrë formë të prerë. Pas kalimit të këtij afat paguhet kamatë 2 për qind për çdo 

ditë vonesë, deri në një muaj. Kur edhe pas këtij afati nuk kryhet pagesa, vendimi 

ekzekutohet në rrugë gjyqësore sipas ligjit. 

-Neni 15-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr. 9794, datë 23.7.2007, neni )(Ndryshuar 

fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, datë 1.11.2007, neni 2)(Shtuar një paragraf në fund të nenit 

me ligjin nr.10 324, datë 23.9.2010, neni 3);  

b-nuk janë nisur procedurat e vënies në ekzekutim të aktit administrativ (vendimit të Gjobës) 

të përcaktuara në nenet, 9,22 dhe 30, të ligjit nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet 

administrative”. 

c-Nga Drejtoria Juridik dhe IMTV, nuk është kërkuar në Gjykatë, shndërrimi i vendimit të 

kundërvajtjes në titull ekzekutiv, në përputhje me nenin 24, të ligjit nr. 10279,datë 

20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, i ndryshuar. 

d-Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike në Bashkinë 

Rrogozhinë nuk ka marrë masat dhe nuk ka kërkuar në Gjykatë rivendosjen në afat të 

vendimeve të gjobave në vlerën 3,000,000 lekë, në kundërshtim me ligjin nr. 8116, datë 

29.03.1996, “Kodi i Procedurës Civile në RSH” i ndryshuar, nenet 17 dhe 55- Vënia në 

ekzekutim, shkronja (ç) ku përcaktohet se: Vënia në ekzekutim e urdhrit të ekzekutimi bëhet 

brenda 15 ditëve nga data e dorëzimit të kreditorit dhe nenet 151 dhe 152, të “Kodit 

Procedurës Civile në RSH 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: 

1.Z. B.T me detyrë ish/Kryeinspektor i IMTV 

Kriteri: 

Neni 16, i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve”, me 

ndryshime; Neni 15-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr. 9794, datë 23.7.2007, 

neni)(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, datë 1.11.2007, neni 2)(Shtuar një 

paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10 324, datë 23.9.2010, neni 3); - Nenet, 9, 22 dhe 30, 

të ligjit nr. 10279,datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 

Shkaku: 

Mos vjelja e gjobave të vendosura nga IMT -ja si dhe mos zbatimi i procedurave për prishjen 

e objekteve pa leje 

Ndikimi/Efekti 

Mungesë të ardhurash nga mos arkëtimi i penalieteve dhe prishje të planit urbanistik nga 

ndërtimet pa leje dhe në kundërshtim me lejet e ndërtimit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi: 
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Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria Juridike, të marrin masat 

dhe të kërkojë në Gjykatë të marrin masa për kthimin e vendimeve të gjobave në tituj 

ekzekutiv duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën 60% mbi shumën e gjobës së 

papaguar në vlerën 5,650,000 lekë sipas aneksit nr. 7 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të 

auditimit.  

 

 
3. Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin nëse 

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. 

3.1.Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike;  

3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë; 

3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare; 
 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Rrogozhinë” për hartimin e 

pasqyrave financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në ligjin nr. 9228, 

datë 29.4.2004 "Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare", të ndryshuar, Udhëzimin e MFE 

nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me Udhëzimin nr.5 

datë 21.02.2022.  
 

 Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara.  

Bashkia Rrogozhinë për vitin 2021 ka hartuar Pasqyrat Financiare vetëm njësinë shpenzuese 

Bashkia Rrogozhinë pasi nuk ka në varësi njësi të tjera shpenzuese. 
 

 Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e 

Thesarit Kavajë për vitin ushtrimor 2021 me shkresë përcjellëse nr.prot.1284 datë 

31.03.2022. Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari Bashkisë Rrogozhinë dhe në 

cilësinë e Nëpunësit Zbatues është Drejtori i Financës dhe i Shërbimit Social. Pra në këtë rast 

nuk kemi delegime të këtyre detyrave. 
 

  Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  

Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe 

në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i 

mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe sigurimi 

i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes pasurore, 

financiare dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe me saktësi 

u kryen testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

- mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  
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- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të 

ushtrimit vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e 

krahasuar këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 

- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 

program “Excel” 

- Nuk janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe 

mbajtjen e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre 

janë kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj por nuk janë mbajtur 

partitarët për llogaritë kreditore e debitore. Nuk është mbajtur libri i madh apo libri 

centrilizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në fletë-

kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve 

kontabël.Gjithashtu nuk është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e 

sistemimeve të ndryshme në kartelat kontabël. Këto libra kontabël janë bartës të 

informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve 

të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.  

- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 

hyra në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë 

me vertetesi veprimin ose ngjarjen, permban te dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe 

vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin me të dhenat e nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove 

ligjore ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-

daljet, mandat arketimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i 

miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si me urdhrat apo vendimet 

e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit 

si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj. 

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të 

angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme 

për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financaiare 

të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Financës dhe Shërbimi Social. Gjatë fazës 

së ekzekutimit në terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u 
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konstatua se, janë mbartur saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në celje për vitin 

2021 rakordojnë me tepricat në mbyllje të vitit 2020. 

Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2021 rezulton se, llogaritë e 

Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike; 
 

Totali i Aktivit për vitin 2020 është në vlerën 1,979,085,775 lekë dhe për vitin 2021 është 

2,382,116,597 lekë, i paraqitur në aktiv të bilancit në aneksin nr. 1 pika 3 bashkëlidhur 

raportit të auditimit. 

A. AKTIVE AFATSHKURTRA. 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 

32,221,911dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 88,267,296 lekë, të cilat rakordojnë 

me rubrikën V “Teprica ne fillim te vitit ushtrimor” dhe rubrikën VI “ Teprica e Likuiditeteve 

ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare (CASH-FLOË) 

sipas metodës direkte” . 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit në mbyllje të vitit 2020 

është në vlerën 27,264;261 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 83,338,096lekë, 

gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e 

Thesarit, por nuk rakordon me rubrikën analoge “Tepricën e likuiditeteve në fund të vitit 

ushtrimor” të Formatit nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” të paraqitur në aneksin 

nr. 2 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Konkluzion: Në Formatin nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” në rubrika “Teprica 

e likuiditeteve në fund të vitit ushtrimor” është në vlerën 88,267,296 lekë, kur sipas 

bilancitgjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar” është në vlerën 83,338,096lekë, 

duke mos rakorduar për vlerën e letrave me vlerë prej 4,929,200 lekë gjendje e llog.532 

“Vlera të tjera”. Gjithashtu në Formatin nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” nuk 

janë plotësuar rubrikat e llogarisë 466 “mjete në ruajtje” si për hyrjet dhe për pagesat, kur në 

fakt sipas analiza së kësaj llogarie është ngurtësuar gjatë vitit 2021 vlera prej 8,393,127 lekë. 

Këto veprime janë në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me Udhëzimin e MFE nr.5, datë 21.02.2022, Kreu 

III “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë 

e qeverisjes së përgjithshme”, pika 50 në të cilënpërcaktohet: “Tepricat e llogarisë 520 

“Disponibilitete në thesar” dhe llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” duhet të 

vërtetohen me aktrakordim me thesarin, një kopje e tё cilit i bashkëngjitet llogarisë vjetore. 

Në aktrakordim, tepricat duhet tё paraqiten të strukturuara sipas natyrës sё tё ardhurave tё 

trashëguara (tё ardhurat e papërdorura, si tё çelura ashtu edhe ato të pa çelura, mjetet në 

ruajtje, sponsorizimet dhe pjesën e grantit që trashëgohet)” 

Pika 3.3 Trajtimi kontabël dhe funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4) Funksionimi 

kontabël sipas rasteve në mënyrë të përmbledhur është si më poshtë: 

a) Konstatohet e arkëtohen të ardhurat: 

Debitohet 411, 468 e të tjera me analiza (rasti i konstatimit); 

Debitohet 520, 512, 531 e të tjera financiare (për rastet e arkëtimeve direkte); 

Kreditohet klasa 7 me analiza; 

Kreditohet 466 me analiza (kur bëhet fjalë për mjetet në ruajtje). 
 

- Gjendja e llogarisë 532 “Vlera të tjera” në aktiv të bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 4,957,650 lekë. Këto gjendje përfaqësojnë vlerën e letrave me vlerë gjendje 

ne arke, ku përfshihen biletat e tregjeve. Këto letra me vlerë janë bërë hyrje në arkë me çmim 

shitje dhe janë kryer veprimet kontabël për hyrjet në arkë është debituar llog 532 “Vlera të 

tjera” ne kredi te llog 63 “Ndryshim i gjendjeve” dhe për arkëtimet është debituar llog. 531 
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“Arka” ne kredi te llogarive të klasës 7. Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik” Gjendja e letrave me vlere ne 31.12.2021 është 4,929,200 

leke si me poshtë: 

 
Emërtimi Nr. Blloqesh  Nr.fletesh/bllok Cmimi/flete  Vlera ne leke 

Bileta tregu 159 50 100 795,000 

 233 50 10 116,500 

 190 50 100 950,000 

 45 50 200 450,000 

 22 x 200 4,400 

Dok.Gj.civ.    2,270,800 

     

Shuma    4,929,200 
 

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 30,868,912 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 30,102,283 lekë, 

ku diferenca e tyre në rritje në vlerën prej 766,629 lekë rakordon me gjendjen e llogarisë 63 

“Ndryshimi I gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”. 

Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive: 
 

- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 21,851,158 

lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 20,228,967 lekë, me një diferencë në 

rritje për vitin ushtrimor prej 1,622,191 lekë, e cila përfaqëson pakësim te gjendjes se 

mallrave ne fund te vitit 2020. Kjo llogari është e analizuar për gjendjen datë 31.12.2020 në 

shumën 2,404,320 lekë, duke bërë sondazhe për 6 artikuj në inventarin fizik. 
 

- Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imët ” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

9,017,754 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën lekë me një diferencë në rritje 

për vitin ushtrimor prej 2,298,562 lekë, e cila përfaqëson rritje te inventarit te imët per vitin 

2020. Kjo llogari është e analizuar për gjendjen datë 31.12.2020 në shumën 627,600 lekë, 

duke bërë sondazhe për 4 artikuj në inventarin fizik 
 

Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 105,079,358 

lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2021 në vlerën 224,608,107 lekë, ku kemi pakësim 

duke e krahasuar me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i kryerjes se pagesave ndaj 

kreditoreve te ndryshëm ne lidhje me investimet dhe shërbimet e ndryshme. 
 

- Gjendje e llogarisë 423,429 “Personeli, paradhënie, deficite, gjoba” paraqitet në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 3,697,156 lekë, gjendje e cila përfaqëson detyrimet e punonjësve të 

lindura nga rekomandimet “shpërblim dëmi” të lëna në vite nga KLSH, për të cilat nga 

Bashkia nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, duke 

kaluar afatet e kërkimit. Analiza e kësaj gjendje llogarie paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

  

Gjendja 31.12.2020 hyrje dalje Gjendja fund 2021 

 

1 F. M 100,193.00   100,193.00 423 

2 B. G 6,105.00   6,105.00 423 

3 N.B 5,940.00   5,940.00 423 

4 N.T 8,000.00   8,000.00 423 

5 G. E 90,000.00   90,000.00 423 

6 K. K 2,694,986.00 

  

2,694,986.00 423 

7 B. N 783,072.00 

  

783,072.00 423 

8 X.H 

 

2,670.0 

 

2,670.00 423 

9 E. L 
 

1,780.0 
 

1,780.00 423 

10 H. I 

 

4,410.0 

 

4,410.00 423 

   

8860 0 3,697,156.00 

  

- Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të 

arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 44,375,475 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 56,409,159 lekë. Vlera e debitorëve ne 
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vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një rritje prej 12,033,683 lekë, në të cilën ka 

ndikuar rritja e debitorëve të taksave. Në vlerën e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve 

ka ndikuar edhe gjendja e debitorëve lekë për detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në 

vite, për të cilat nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, 

duke kaluar afatet e kërkimit. Analiza e gjendjes së llog. 468“Debitorë të ndryshëm” dhe 

lëvizjet e pësuara në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin paraardhës paraqiten në tabelën e 

mëposhtme: 
 

Gjendja e llogarisë 468“Debitore te ndryshëm” me date 31.12.2021 

NR. DEBITORET LLOGARIA 468 
GJENDJA ME 

01.01.2021 

Shtesa per vitin 

2021 

Pagesat per 

vitin 2021 

GJENDJA ME 

31.12.2021 

 BASHKIA RROGOZHINE     
 

0 

1 Debitore biznesi Rrogozhine 18,750,999 6,048,008  24,799,008 

2 Debitore biznesi Gose 5,438,546 82,489  5,521,035 

3 Debitore biznesi Lekaj 5,023,445 2,090,948  7,114,393 

4 Debitore biznesi Kryevidh 12,966,635 3754697  16,721,332 

5 “K”   12,200  12,200 

6 “A”   42,427  42,427 

7 B.T 60,000 2,914  62,914 

8 “E” Sh.p.k 2,011,000    2,011,000 

9 “M” sh.p.k 124,850    124,850 

 

 

       

 Totali 44,375,475 12,033,683  56,409,159 

 

- Gjendja e llogarisë 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në aktiv të bilancit 

paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në shumën 164,501,339 lekë, e cila përfaqëson detyrimet 

afatshkurtra për muajin dhjetor 2021, që trashëgohen në vitin 2022. Gjendja në fund të vitit 

2021 e llog. 4342 “Të tjera operacione me shtetin (të drejta)” në vlerën 164,501,339 lekë plus 

gjendjen e llog.486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në vlerën 93,866,290 lekë në 

total në vlera prej 258,368,082 lekë kuadron me shumën e gjendjeve të llogarive në pasivin e 

bilancit: llog. 401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 26,836,386 lekë për 

faturat e fundvitit 2021, llog.42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 11,055,342 lekë, 

llog.431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa” për vlerën 565,009 lekë, llog.435 “Sigurime 

shoqërore” për vlerën 4,729,475 lekë, llog.436 “Sigurime shëndetësore” për vlerën 335,127 

lekë dhe llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” në vlerën 214,856,744 lekë. 
 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga : 

Gjendja e llogarisë486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 113,155,046 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 93,866,290 lekë.  
 

 

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE 

Auditimi i aktiveve afatgjata materiale 
Objektivat e auditimit të aktiveve afatgjata materiale, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

2. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

- Për auditimin e aktiveve afatgjata materiale, u kryen një numër kontrollesh të 

përgjithshme:  

- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve afatgjata materiale në raport me gjëndjet dhe 

ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhur ndonjë variacion anormal mbi aktivet 

afatgjata materiale; 

- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e 

veçanta; 
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- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe 

kontabilizimin janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve 

përkatëse. 

- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm; 

- U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet. 

3. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve afatgjata materiale: 

a. Gjatë hyrjes se aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se veprimet janë 

kryer në zbatim të kërkesave te UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

- Për Aktivet e blera janë kryer teste për 5 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të 

blerjes shtuar shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë); 

- Për Aktivet e marra falas janë kryer teste për 4 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes; 

- Aktivet e sjella në subjekt (kalim kapital) janë kryer teste për 2 kampione në dokumentet 

bazë të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e 

tyre të sjelljes. 

b. Për inventarin, janë kryer teste për tu siguruar që subjekti: 

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, 

tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 
 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit paraqiten në vlerën neto, duke 

zbritur investimet (gjendjen e llog 23I “Investime”). Gjendja në total paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,697,760,548 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,945,272,621 

lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,799,129,459 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 2,075,039,356 lekë, të cilat janë të pasqyruara më poshtë sipas llogarive 

analitike.  
 

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga: 
 

- Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” në aktiv të bilancitparaqitet në vlerën neto 

në mbyllje të vitit 2020 në shumën prej 23,964,282 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

21,801,240 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 29,625,999 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 31,057,599 

lekë, ku diferenca në rritje prej 1,431,600 lekë i përket 2 projekteve të shtuara gjatë vitit 

2020. Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si vijon.  
 

Inventari i llogarisë 202 "Studime dhe kërkime "  

Nr Emërtimi i aktiveve sipas Njësive Administrative 
Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesa gjate vitit 

2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

  Totali I Aparati i Bashkisë Rrogozhine    

 STUD.PROJ. I RRJETIT TE BREND.UJESJELL.  100,000.00   1,154,000.00   1,254,000.00  

 Studim Projektim Rruge dhe Sheshe  16,549,998.00   3,000,000.00   19,549,998.00  

     

   TOTALI 16,949,998 4,154,000 21,103,998 
 

Referuar tabelës vlera prej21,103,998 lekë i përket 2 Studime dhe projektime. Vlerat e tjera te 

studimeve dhe projektimeve ne vitet e mëparshme kane kaluar në vlerat e objekteve në vitin 

2020.  
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U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktiveve materiale të llogarive 

sintetike dhe analitike të bilancit kontabël për vitin 2021.  

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit) “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto 

në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 2,818,924,706 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 4,745,999,661 lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e 

mëposhtme:  
 

- Gjendja e 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 5,839,355 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 5,839,355 lekë. Këto gjendje paraqiten të 

analizuara sipas vlerës bruto në tabelën e mëposhtme: 
 

Inventari kontabël i llogarisë 210 "Toka Troje Terrene" me date 31.12.2021 
Nr Emërtimii I aktiveve sipas Njësive Administrative Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesa gjate vitit 

2021 

Gjendja më 

31.12.2021 

1 Trotuar agjensi rrug Lushnjes 2,856,950  2,856,950 

2 Truall fusha e sportit 398,000  398,000 

3 Trualle per varreza 2,584,405  2,584,405 

     

 BASHKIA RROGOZHINE TOTALI  5,839,355  5,839,355 
- 

 Gjendja e llogarisë 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,596,452 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2020 

dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerë të njëjtë prej 1,596,452lekë. Për këtë gjendje 

nuk ka analizë.  
 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 263,256,559 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 298,097,858 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( kosto 

historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 354,853,264 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë. Pra kemi rritje në vlerën 50,530,924 lekë, që përbëjnë 

shtesa me pagesë nga rritja e AAGJM si rikonstruksione shkollash, kopshtesh, banja publike 

etj.Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten 

në aneksin nr. 3 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

Konkluzion: Referuar analizës së gjendjes së llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione”me që 

paraqitet (kosto historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë, vlera prej 

8,485,404 lekë e AAGJM të emërtuar “Rregullime” përfshirë në këtë gjendje është e pa 

analizuar dhe nuk dihet se çfarë përfaqëson, vlerë e cila është mbartur nga ish-komunat me 

reformën territoriale. 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. 

 

Titulli gjetjes: Mbi kontabilizimet në llog. 212 “Ndërtesa Konstruksione”, kuAAGJM me 

emërtimin “Rregulllime” në vlerën prej 8,485,404lekë nuk janë të identifikuara dhe të 

analizuara.  
 

Situata: 

Referuar analizës së gjendjes së llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione”me që paraqitet 

(kosto historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë, vlera prej 8,485,404 

lekë e AAGJM të emërtuar “Rregullime” përfshirë në këtë gjendje është e pa analizuar dhe 
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nuk dihet se çfarë përfaqëson, vlerë e cila është mbartur nga ish-komunat me reformën 

territoriale. Mungesa e analizës për vlerën 8,485,404 lekë ka ndikim në informacionin 

kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve 

Afatgjata Materiale 

Kriteri: 

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. 

Impakti: 

Mungesa e analizës për vlerën 8,485,404 lekë që i përket llog. 212 “Ndërtesa 

Konstruksione”ka ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje 

me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në sigurinë e 

arsyeshme dhe besueshmërinë e evidencës kontabël për përdorimin e tyre nga subjektet e 

interesuara 

Shkaku: 

Nga Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social nuk janë marrë masat e nevojshme për 

analizimin dhe saktësimin në kontabilitet të këtyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar të 

dhënat nga gjithë dokumentacioni financiar i trashëguar në vite. 

Rëndësia: I lartë 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe e Shërbimit Social 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 PF e në rast pasaktësish të bëhen 

sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në inventarin fizik. 

 

- Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,339,250,896 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,560,476,133 

lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,149,870,470 lekë dhe në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 1,302,540,922 lekë. Gjatë vitit 2021 janë bërë shtesat në vlerën 

221,225,237 leke, ku janë kryer investime në rrugë, kanale vaditëse, ujësjellës etj. 

Amortizimi për vitin 2021 është llogaritur 68,554,755 leke. Analiza e gjendjes së kësaj 

llogarie si dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten në aneksin nr. 4 pika 3 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 4,992,721 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën 3,994,177 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto) paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 13,144,869 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën 13,144,869 

lekë për të cilat ka inventar fizik lekë. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie si dhe ndryshimet 

nga viti 2020 në vitin 2021 paraqitet si vijon. 
 

Inventari kontabël i llog. 214“Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune 
 

Nr Emërtimi I Aktiveve Gjendja me 31.12.2020 
Shtesa 

Viti 2021 
Gjendja me 31.12.2021 

1 Dyer per shk.Mesme 394,589.00 

 

394,589.00 

2 Kosha Plehrash 1,128,720.00 

 

1,128,720.00 

3 Makine Korrse Bari 360,000.00 
 

360,000.00 

4 makineri e paisje 902,656.00 
 

902,656.00 

5 Makineri e paisje 2,830,446.00 

 

2,830,446.00 

6 Ndriçim Gose Qender 390,308.00 

 

390,308.00 

7 Ndricimi i qytetit 1,000,000.00 

 

1,000,000.00 
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8 Sinjalistika e Qytetit 1,908,150.00 

 

1,908,150.00 

9 Soba zjarri per Inst.Shkollore 4,230,000.00 
 

4,230,000.00 

 
SHUMA: 13,144,869.00 

 

13,144,869.00 
 

- Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti” në vlerën neto paraqite në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 13,071,782 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 10,457,963 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 34,016,264 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 34,016,264 lekë, vlera e amortizimit te akumuluar është 23,558,838 leke. Analiza e 

gjendjes së kësaj llogarie dhe lëvizjet e këtyre aktiveve nga viti 2020 deri në fund të vitit 

2021 paraqiten në tabelën e mëposhtme: 

Inventari kontabël i llogarisë 215 "Mjete transporti "me datë 31.12.2020 
Nr Emërtimi I Aktiveve Gjendja me 

31.12.2020 

Shtesa 

Viti 2021 

Gjendja me 

31.12.2021 

1 Makine Zjarrfikse IVEKO HAGIRAS 1991 4,800,000.00  4,800,000.00 

2 Kamjon Benz MERCEDES 1,080,000.00  1,080,000.00 

3 Auto Portredeve  4,200,000.00  4,200,000.00 

4 Fadrome 0964059 4,200,000.00  4,200,000.00 

5 Rimorkio 1474 1,800,000.00  1,800,000.00 

6 Autovetur Fuoristrad SSANGYONG,tip RJA 2,080,000.00  2,080,000.00 

7 Autovetura Benc  2,964,000.00  2,964,000.00 

8 Autovetura Benc 580,000.00  580,000.00 

9 Furgon(8+1) tip ford tranzit 1,287,600.00  1,287,600.00 

10 mjete trasporti 2,549,468.00  2,549,468.00 

11 Furnizim me mjet te rende Eskavator 9,055,196.40  9,055,196.40 

 TOTALI 34,016,264  34,016,264 

 

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 5,634,954 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 4,507,963 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 31,638,361 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën kontabël 31,638,361 lekë. Ndërsa vlera e amortizimit e përllogaritur është në shumën 

27,130,398 lekë. 
 

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet për vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( kosto historike)” 

të PF si më poshtë: 
Në lekë 

Nr.   Teprica ne fillim Shtesat gjate vitit  Teprica ne Fund 

Refer E M E R T I M I  Kosto Amortizim  Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim  Teprica 

Llog   Historike  Akumuluar  Neto  Historike    Historike  Akumuluar  Neto  

b c 1 2 3 4 5 8 9 10 

20 I. AAGJ/JO MATERIALE  18,749,998 1,800,000 16,949,998 4,154,000 0 22,903,998 1,800,000 21,103,998 

202 Studime dhe kerkime 18749998 1800000 16,949,998 4,154,000   22,903,998 1,800,000 21,103,998 

203 Koncesi, paten,licenc etj ngjash     0     0 0 0 

21- 28 II. AAGJ/ MATERIALE  1,780,379,461 336,117,168 1,444,262,293 271,755,897 88,984,038 2,052,135,358 425,101,205 1,627,034,153 

210 Toka,troje,Terene 5,839,355 0 5,839,355 0   5,839,355 0 5,839,355 

211 Pyje,Kullota Plantacione 1,596,452 0 1,596,452 0   1,596,452 0 1,596,452 

212 Ndertime e Konstruksione 354,893,264 91,636,705 263,256,559 50,530,660 15,689,361 405,423,924 107,326,066 298,097,858 

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 1,339,250,896 189,380,426 1,149,870,470 221,225,237 68,554,785 1,560,476,133 257,935,211 1,302,540,922 

214 Instali tekn,makin,paisj,vegla pun 13,144,869 8,152,148 4,992,721 0 998,544 13,144,869 9,150,692 3,994,177 

215 Mjete transporti 34,016,264 20,944,482 13,071,782 0 2,614,356 34,016,264 23,558,838 10,457,426 

218 Inventar ekonomik 31,638,361 26,003,407 5,634,954 0 1,126,991 31,638,361 27,130,398 4,507,963 

24 Aktive Qend.te trupez te demtuar 0 0 0 0 0 0 0 0 

28 Caktime 0 0 0 0   0 0 0 

  T O T A L I ( I + II ) 1,799,129,459 337,917,168 1,461,212,291 275,909,897 88,984,038 2,075,039,356 426,901,205 1,648,138,151 
 

 

Testi substancial i amortizimit 

Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara është llogaritur sipas normave ligjore të 

miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme” pika 

36 
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Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje te periudhës ushtrimore për çdo grup 

aktivesh sipas klasifikimit.  

Për aktivet e llogarive: 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” dhe 218 

“Inventar Ekonomik”, në të cilat përfshihen pajisjet kompjuterike llogaritja e amortizimit 

është bërë në grup dhe jo aktiv për aktiv dhe nuk mund të verifikoheshin se si janë grupuar 

dhe llogaritur amortizimi për pajisjet kompjuterike. 

Vlerat e akumuluara të amortizimit sipas llogarive dhe veprimeve në kontabilitet paraqiten në 

tabelën e mësipërme: 
 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Rrogozhinë 

Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2021 për Bashkinë 

Librazhd dhe Njësite Administrative ne varësi. 

Nga Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit për vitin 2021 kane dalë urdhri me 

nr.926, datës 19.11.2021 “Për ngritjen e komisioneve te inventarizimit për vitin 2021”. Janë 

mbajtur procesverbale nga çdo komision. Është mbajtur relacion shpjegues për gjendjen e 

llogarive” si dhe procesverbale për propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit te materialeve qe 

kane humbur funksionin e tyre.  

Për vitin 2021 nuk janë nxjerrë aktive afatgjata ose mjete motorike jashtë përdorimit. 

Nga auditimi i dokumentacionit të mbajtur për kryerjen e inventarizimit rezultoi se 

komisionet e inventarizimit kanë hartuar fletët e inventarëve me gjendjen fizike të aktiveve të 

qëndrueshme të patrupëzuara e të trupëzuara dhe gjendjen kontabël sipas llogarive si për 

Bashkinë Librazhd dhe për Njësinë Administrative ne varësi. Fletët e inventarëve janë të 

konfirmuara nga komisioni dhe përgjegjësit material brenda muajit dhjetor 2021. 
 

Konkluzion:Gjendja e llog. 231“Shpenzime në proces për rritjen e AQT” paraqitet në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2020 në vlerën 174,496,297 lekë për vitin 2020 dhe 235,082,510 

lekë për vitin 2021. Kjo llogari preket vetëm për pagesat dhe jo në momentin e mbërritjes së 

faturave e situacioneve për blerjen e aktiveve AAGJM. Efektet e veprimeve ekonomike dhe 

të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit 

apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur ndërhyn pagesa. Pra nuk janë kryer në kohën e 

lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe 

që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. 

Nga verifikimi i veprimeve kontabël rezulton se për këto investime nuk janë kryer veprimet 

kontabël sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike, kështu: 

Me çeljen e fondeve mbërritjen e shkresës së dërguar nga MFE për alokimin e fondit 

pjesor të vitit ushtrimor të detajuar sipas projekteve të investimeve duhej kryer veprimi 

kontabël për shumat përkatëse në debi të llog. 520 “Disponibilitete në thesar” në kredi të llog. 

476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”.  

Me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e fatures shoqëruar me situcion) duhej bërë veprimi 

kontabël në debi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”, në kredi të 

llogarisë 404 “Furnitor për investime”.  

Në momentin e pagesave të faturave duhej kryer kontabilizimi për çdo pagesë në debi 

llogarisë 404“Furnitorë për investime” dhe në kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në 

thesar”.  

Në fund të vitit ushtrimor për fondet e përdorura për investimet në proçes të pa 

përfunduara duhej kryer veprimi kontabël në debi të llog.476 “Të ardhura të caktuara për t’u 

përdorur” në kredi të llog. 720 “Grant korrent i brendshëm” dhe në kredi të llog. 4342, 

“Operacione me shtetin (të drejta)” për pjesën e fondeve të përdorura gjatë vitit ushtrimor, 



64 
 

për llogari të shpenzimeve të realizuara vitin e mëparshëm, por të financuara me fondet 

buxhetore të vitit ushtrimor raportues. 

Me përfundimin e investimit të konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim të investimit dhe 

likuidimit total të vlerës së kontratës është bërë kapitalizimi aktivit (hyrje sipas llojit të AQT), 

për të cilat duhej prerë artikulli kontabël në debi të llogarisë 21 “Aktive afatgjata materiale” 

në kredi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”. 

Me kapitalizimin e aktivit (per aktivet e marra ne dorëzim) duheshin kryer veprimet 

kontabël:  

- në debi të llogarisë 476 ”te ardhura te caktuara per t’u përdorur” në kredi llog. 105 “Grante 

te brendshme kapitale” per fondet buxhetore te përdorura per investime” dhe 

- në kredi të llogarisë 1011”Shtesa te fondit baze” në debi të llogarisë105”Grante te 

brendshme kapitale” për vlerën e aktiveve te blera. 

Kjo procedurë e ndjekur është 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 I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32, 

Në Kreun I “ Të përgjithshme” në pikën 8 përcakton: “Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe 

të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me:- Njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në 

çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës”, në Kreun II “ parimet dhe 

rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” në pikën 18/a përcaktohet: “Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet 

regjistrimi kontabël si më poshtë:- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (grupi 23); 

dhe- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve (klasa 4)”, në Kreun III “Procedurat për 

përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” në pikën 32 përcakton: “Kërkesat për arkëtim mbi debitorët, si dhe detyrimet 

të paraqiten në pasqyrat financiare me vlerën e evidentuar në kohën e lindjes së të drejtës 

dhe detyrimit. Në zbatim të nenit 61 të ligjit të buxhetit, lidhur më njohjen e të ardhurave dhe 

shpenzimeve në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të drejtat dhe detyrimet, në fund të 

periudhës raportuese duhet të paraqiten në kontabilitet, si më poshtë: 

- Të drejtat duhet të evidentohen në kohën e lindjes së tyre, ndërsa si të ardhura të njihen 

dhe evidentohen në pasqyrat financiare në çastin e arkëtimit të tyre në llogaritë financiare, 

duke mbajtur nën kontroll evidentimin e të ardhurave me baza rritëse (llogaria 7206, 

“Financim i pritshëm nga buxheti”),të cilat evidentojnë të drejta të njësive të qeverisjes së 

përgjithshme në marrëdhënie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të 

drejta)”). 

- Detyrimet të evidentohen në pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen në 

çastin e ndodhjes si shpenzime, pavarësisht nga data e pagesës së tyre nga llogaritë 

financiare. Në këtë rast, duhet të mbahet nën kontroll evidentimi joreal i detyrimeve në 

marrëdhëniet e shtetit me njësitë e qeverisjes së përgjithshme (llogaria 4341, “Operacione 

me shtetin (detyrime)”). 
 

Analiza e Llogarive të Pasivit të Bilancit Kontabël: 
në lekë 

Nr rreshti 
Referenca e 

llogarive 
Emërtimi Ushtrimi I mbyllur 

Ushtrimi 

Paraardhës 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 307,391,148 203,956,324 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 307,391,148 203,956,324 

67   1. Llogari te Pagushme 307,391,148 203,956,324 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 26,826,386 78,975,778 

69 42 Detyrime ndaj personelit 11,055,342 11,536,939 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     

71 460 Huadhenes     

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 565,009 608,432 

73 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal      
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74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     

75 435 Sigurime Shoqerore 4,729,475 3,032,417 

76 436 Sigurime Shendetsore 335,126 459,704 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore     

78 44 Institucione te tjera publike     

79 45 Mardhenie midis institucione apo njesive ekonomik     

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     

81 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 49,023,066 40,629,939 

82 467 Kreditore te ndryshem 214,856,744 68,713,115 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime     

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     

85   2.Te tjera pasive afatshkurtra 0 0 

86 419 Kreditore, Parapagime     

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     

88 478 Diferenca konvertimi pasive     

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme      

93 16.17,18 Huate Afat gjata     

94   Provigjonet afatgjata     

95 Klasa 4 Te tjera     

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 2,074,725,449 1,775,129,451 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR : 2,074,725,449 1,775,129,451 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 1,991,387,353 1,747,865,190 

99 12 Rezultatet e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 83,338,096 27,264,261 

101 111 Rezerva     

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve      

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime     

103 105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne      

104 106 Teprica e Granteve kapitale Te Huaja      

105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim     

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata     

107   Te Tjera     

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 2,382,116,597 1,979,085,775 
 

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 347,805,739 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 259,664,517lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon: 
 

- Gjendja e llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet 

ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën78,975,778 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 26,826,386 lekë. 

Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie rezulton se ajo përbëhet nga 24 fatura të 

palikujduara për mallra dhe shërbime të 14 furnitorëve në vlerën 26,826,386lekë. Ky borxh 

është krijuar nga tetori i vitit 2017 deri në dhjetor të vitit 2021 sipas bilancit, në mënyrë të 

detajuar paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

NR EMERTIMI PERSHKRIMI NR DATE Vlera e pa likujduar 

1 M.K Bl.materiale hidraulike .... 17.10.2017 5,743,080 
2  Blerje mat.Kancelari .... 17.11.2017 4,982,400 
3 E.L Blerje paisje per cerdhen .... 24.12.2019 537,600 
4 “E” Bl.Materiale Pastrimi ..... 15.10.2017 1,164,600 
5 “V” sh.p.k Bl.materiale elektrike .... 10.04.2019 784,720 
   .... 10.04.2019 763,560 
   ..... 23.04.2019 859,740 
   .... 25.04.2019 484,080 
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   .... 25.04.2019 715,200 
   .... 03.07.2019 474,750 
   .... 03.07.2019 760,200 
6 “S” Sh.p.k Bl.Materiale Pastrimi .... 25.11.2018 3,300,000 
7  Bl.Materiale Pastrimi ..... 23.06.2020 1,797,600 
8  Materiale per denzinfektim .... 02.12.2020 339,000 
9 Shtypshkr. e Letr.Vlere Blerje dokumentacioni .... 14.01.2019 156,000 
10 A. K Blerje goma .... 27.08.2020 262,800 
11 K. Z Blerje goma .... 05.06.2020 134,400 
12 “A” sh.p.k Bl.Materiale bojatisje .... 28.09.2020 224,400 
13 “Xh” Blerje mat.Dezinnf. .... 10.09.2020 245,950 

14 “G” Sh.p.k Bl.Mat. per zjarrfiksen ... 28.05.2020 350,400 
15 “G” Blerje Karburant .... 03.05.2021 817,374 
16 “I” Materiale kncelarie .... 23.02.2020 565,200 
17 E.P Blerje fikse zjarri .... 04.07.2019 799,999 
18  Bl.tuba uji per zjarrfiksen .... 25.10.2019 533,333 
  T otali i Llogarise 401   26,796,386 

 

- Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

11,055,342 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit 

Dhjetor për pagat që do të paguhen në Janar të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” paraqitet në fund të vitit 

2021 në vlerën kontabël 565,009 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të 

punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar 

të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

4,729,475 lekë, të llogaritura për tu paguar në muajin pasardhës e analizuar si vijon:. 

b. Sigurimet shoqërore 15% punëdhënësi vlera 4,729,475 lekë. 
 

- Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore” në fund të vitit 2021 është në vlerën 

kontabël 335,126 lekë, e cila përbëhet nga: 

a. Sigurimet shëndetësore 1.7% punëmarrësi vlera 167,563 lekë 

b. Sigurimet shëndetësore 1.7% punëdhënësi vlera 167,563 lekë. 
 

Konkluzion: Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( detyrime)” paraqitet si në 

mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë, duke mos rakorduar me 

shumën prej 60,106,315 lekë të gjendjeve në fund të vitit 2021 të llogarive në aktiv të 

bilancit: llog. 468 “Debitorë të ndryshëm”, në vlerën 56,409,159 lekë dhe llog.423, 429 

“Personeli, paradhënie, deficite, gjoba” në vlerën 3,697,156 lekë, duke mos pasqyruar në 

mënyrë të saktë pozicionimin e llogarive. 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. “Analiza e detajuar e 

klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” rubrikat: “Vlerësimi i të drejtave e 

detyrimeve” dhe “Llogaritë e Marrëdhënieve me shtetin” në të cilën përcaktohet : 

Të drejtat. Funksionimi i llogarive të të drejtave 411, 468 e të tjera, në rastet e përdorimit të 

tyre në sektorin publik debitohen (në rastin e konstatimeve), në kredi të llogarive respektive 

të klasës 7 dhe klasës 1 (116). 

Llogaria 4341”Operacione me shtetin (detyrime)” është një llogari që në PF të sektorit 

publik paraqitet në pasiv, në rubrikën e detyrimeve dhe përfaqëson detyrimin që institucioni i 

ka shtetit për të ardhurat e konstatuara e të pa arkëtuara nga vitet e mëparshme. Konkretisht, 

trajtimi kontabël është si më poshtë: a) Pasi ka ndodhur situata dhe është bërë veprimi 

kontabël:  

 Debitohet llogaria 411/468, klientë apo debitorë të ndryshëm për konstatimin e një të 

ardhure (pavarësisht raportit të pjesëmarrjes (buxhet apo institucion);  

 Kreditohen llogaritë respektive të klasës 7 për të ardhurën e konstatuar.  
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b) E ardhura në fund te periudhës ushtrimore nuk është arkëtuar, dhe për pjesën që i takon 

buxhetit duhet të konstatohet detyrimi: 

 Debitohet llogaria 8424 ”Transferime buxheti për debitorë e të ngjashëm”; 

 Kreditohet llogaria 4341 ”Operacione me shtetin (detyrime)”. 

 
 

Titulli gjetjes:Mbi kontabilizimet në llogarinë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime )” 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( detyrime)” paraqitet si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë, duke mos rakorduar me shumën prej 

60,106,315 lekë të gjendjeve në fund të vitit 2021 të llogarive në aktiv të bilancit: llog. 468 

“Debitorë të ndryshëm”, në vlerën 56,409,159 lekë dhe llog.423, 429 “Personeli, paradhënie, 

deficite, gjoba” në vlerën 3,697,156 lekë, duke mos pasqyruar në mënyrë të saktë 

pozicionimin e llogarive. 

Kriteri: 

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 3.3 

Impakti: 

Moskuadrimi i këtyre llogarive ka ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me rakordimin aktiv-pasiv të bilancit, duke paraqitur risk në 

besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: 

Sektori i Financës dhe Shërbimit Social ka bërë kontabilizim të gabuar të detyrimeve ndaj 

shtetit 
 

Rëndësia:E lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social të kryejë veprimet e sistemimet kontabël për vlerat 

e të drejtave të konstatuara në lidhje me detyrimet që kanë të tretët ndaj shtetit si debitorët, të 

cilat nuk janë paraqitur në llogaritë e detyrimeve afatshkurtra në pasiv të bilancit, duke i 

përfshirë dhe saktësuar në gjendjen e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)” në 

fund vitit 2021 për vlerën 60,106,315 lekë. Këto veprime ti kryejë për efekt të rregullimit të 

gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave financiare në mbyllje të vitit 

2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet kontabël në mënyrë të saktë për detyrimet 

dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit në përputhje me parimet kontabël të pranuara. 
 

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara 

për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarie paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

68,713,115 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 214,856,744 lekë. Për këtë gjendje të 

llog. 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Kavaje në mënyrë analitike, e cila paraqitet 

si vijon; 
 Tabela përmbledhëse e 5% i ngurtësimit të vlerës së investimit të palikujduar deri 31.12.2021 

Nr. Emertimi I Investimit 

 
Gjendja me 

31.12.2020 

Paguar deri me 

31.12.2021 

Ngurtësuar 

2021 

Gjendje 

31.12.2021 

1 “E” "Rikostruksion Rruga Lekaj" 986,200  1,391,304 2,377,504 

2 “H”   "Magj.i Rrjetit kryesor te Ujesjellsit Loti II 12,195,433  0 12,195,433 

3 “H”     "Magj.i Rrjetit kryesor te Ujesjellsit Loti III 2,116,794  0 2,116,794 

4  “ V” "Rikonstruksion Shkolla e Mesme" 4,263,586  300,000 4,563,586 

5 “V” "Rikonstruksion Rruga St.Trenit" 7,224,500  0 7,224,500 

6 “H”"Diga Okshtun' 1,756,796  0 1,756,796 

7   “H”   "Diga Okshtun'+Kanale dytesore 2,467,975  0 2,467,975 

8  “M” Sh.p.k. "Rivitalizimi Urban Q.Gose 2,643,462  0 2,643,462 

9   “B”  sh.p.k "Sinjalistika 423,050  250,000 673,050 

10  “B” sh.p.k "Strehim Social" 432,664   432,664 

11 “L” Sh.p.k"Rikonstruksion Rruga Greth Rreth Greth" 1,638,331   1,638,331 
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12 E. S "reabilitim i Kanalit Peqin Kavaje" 4,481,148   4,481,148 

13 Rikonstruksion Rruga Greth-Rreth Greth 0  1,477,909 1,477,909 

14 Rikonstruksion Ujesjellesi Lekaj 0  2,613,872 2,613,872 

15 Rikonstruksion Ujesjellesi Gose 0  2,065,201 2,065,201 

16 Ndertim i Rrjetit te KUZ Lagjia e re Gose B.Rrogozhine 0  294,841 294,841 

 TOTALI 40,629,939 0 8,393,127 49,023,066 

 
      

 

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” përfaqëson detyrime të prapambetura 

ndaj të tretëve, për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pa financuara, për shkak 

të mungesës së fondeve. Analiza e kësaj llogarie paraqitet në aneksin nr. 5 pika 3 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

 

Konkluzion: Nga verifikimi i dokumentacionit financiar dhe analiza e të dhënave rezulton se 

në fund të vitit 2021 kanë mbërritur në institucion 4 fatura për situacione punimesh për 

realizimin e 3 kontratave të lidhura për projekte investimesh në vlerën 47,422,282 lekë. Nga 

këto janë likuiduar gjatë vitit 2021 në vlera pjesore 2 fatura për dy kontrata projektesh në 

vlerën 28,484,490 lekë dhe ka mbetur vlera prej 18,937,792 lekë e këtyre faturave të 

mbërritura e pa likuiduar, vlerë e cila nuk është kontabilizuar në llogaritë e detyrimeve llog. 

401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe llog.467 “Kreditorë të ndryshëm”. 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. 
Faturat e pa likuiduara të mbërritura në bashki deri në datën 31.12.2021 të pa deklaruara për 

investimet me burim financimi ministritë e linjës. 
Nr

. 

Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data e 

faturës 

Shtesat gjate 

periudhës Jan-
dhjet. 2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 
2021 

Vlera e 

detyrimit me 
31.12.2021 

1 Rikonstruks Magjistralit Kryesor te Ujesjellesit “H” sh.p.k Dt.07.08.2017 ..... Dt.26.03.2021 

 

25,003,540 15,000,000 10,003,540 

2 Rikonstruks Magjistralit Kryesor te Ujesjellesit 

Gose 

“V”  Dt.26.04.2021 ..... dt.09.12.2021 

 

19,330,711 13,484,490 5,846,221 

3 Ndert i Rrjetit te KUZ Lagjia e re Gose Rrogozh 

 

“ M”Sh.p.k Dt.03.11.2020 .... dt.30.11.2021 429,124  429,124 

   Dt.03.11.2020 ..... dt.31.12.2021 2,658,907  2,658,907 

 Totali i detyrimit    47,422,282 28,484,490 18,937,792 
 

 

Titulli gjetjes: Mbi mospërfshirjen e të gjitha detyrimeve ndaj të tretëve në llogaritë e klasës 

4 si llog.467 “Kreditorë të ndryshëm” e llog.401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”. 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 

në vlerën 68,713,115 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 214,856,744 lekë, vlerë e cila 

ka ardhur duke u rritur në masë të konsiderueshme.  

Gjendja ellogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” paraqitet në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 26,796,386 lekë. Në total detyrimet ndaj të tretëve në fund të vitit 2021 

në llogaritë e klasës 4 në pasiv të bilancit janë paraqitur në vlerën 241,653,130 lekë. Nga 

verifikimi i dokumentacionit financiar dhe analiza e të dhënave rezulton se në fund të vitit 

2021 kanë mbërritur në institucion 4 fatura për situacione punimesh për realizimin e 3 

kontratave të lidhura për projekte investimesh në vlerën 47,422,282 lekë. Nga këto janë 

likuiduar gjatë vitit 2021 në vlera pjesore 2 fatura për dy kontrata projektesh në vlerën 

28,484,490 lekë dhe ka mbetur vlera prej 18,937,792 lekë e këtyre faturave të mbërritura e pa 

likujduar, vlerë e cila nuk është kontabilizuar në llogaritë e detyrimeve llog. 401-404 

“Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe llog.467 “Kreditorë të ndryshëm”. 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. 

Kriteri: 
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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 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik” Pika 3.3/c.d Klasa 2  

Impakti: 

Mospasqyrimi në kontabilitet i vlerës së faturave të palikujduara për investime në fund të vitit 

ushtrimor ka ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

detyrimet e lindura të konstatuara, duke paraqitur risk në besueshmërinë dhe përdorimin e 

tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: 

Nga Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social nuk janë marrë masat e nevojshme për 

mbajtjen e evidencës kontabël në përputhje me parimet e të drejtave dhe detyrimeve të 

konstatuara.  
 

Rëndësia:E lartë 
 

Për këtë rekomandojmë: 
Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social në Bashkinë Rrogozhinë të kryejë veprimet e 

kontabilizimit në rastet e kryerjes së veprimeve ekonomike për blerje mallrash e sherbimesh 

si dhe me investimet në momentin e mbërritjes së faturës dhe celjes së fondeve, për njohjen e 

detyrimeve ndaj frnitorëve, duke prekur llogaritë përkatëse në mënyrë që, në fund të vitit 

ushtrimor të paraqiten në bilanc të gjitha faturat e mbërritura në institucion për blerje 

mallrash, shërbimesh dhe investimesh, por të palikujduara në llogaritë e detyrimeve ndaj të 

tretëve. 

 

Përsa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: z. R.V me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës 

dhe Shërbimit Social dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe zj. B.M me detyrë Përgjegjëse e 

Sektorit të Kontabilitetit.  

 

 

Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës 

ekonomike të pasqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare”të PF të vitit 

2021 paraqitet në aneksin nr. 6 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 

976,948,126 lekë, si dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Kavaje paraqitet më 

poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 128,874,875lekë, i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në 

këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë analitike 7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në vlerën 2,185,515 lekë e cila përfshin taksën mbi Biznesin e vogël , e cila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

b. Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në vlerën 51,104,153 lekë e cila përfshin taksën mbi ndërtesën dhe truallin, ecila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

c. Gjendja e llogarisë 7035 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie” 

pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 75,585,207 lekë e cila përfshin taksa e 

pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për truallin etj. 

- Gjendja e llogarisë71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 

6,670,425lekë, i cila kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 
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a. Gjendja e llogarisë 7109 “Të ardhura te tjera jo tatimore nga ndërmarrjet dhe pronësia” 

paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 2,448,784 lekë, e cila përfshin taksën e ndikimit në 

infrastrukturë, taksën e tokës, qiratë nga kullotat dhe nga pyjet, i cili kuadron me akt-

rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

b. Gjendja e llogarisë 711 “Shërbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” paraqitet 

në bilancin e 2021 në vlerën 4,221,641lekë, e cila përfshin tarifat e parkimit, kamat vonesa, 

tarifa transporti, licenca etj. Kjo vlerë me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash 

sipas kodifikimit të Thesarit. 
 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” paraqitet në vlerën 

prej 258,368,082 lekë, e cila rakordon me shumën e gjendjeve të llogarisë 4342 “Operacione 

me shtetin (të drejta)” në vlerën 164,501792 lekë dhe llogarisë 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme” në vlerën 93,866,290 lekë. 
 

Analiza e llogarive të shpenzimeve në vitin 2021 , të cilat në total janë në vlerën 

980,658,706 lekë paraqitet më poshtë:  

- Gjendja e llogarisë 600 ‘Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet në 

bilanc në vlerën 165,375,655 lekë lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 

165,375,655 lekë diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 601 ‘Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 28,157,204lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 28,157,204lekë , 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021 në 

vlerën 111,519,227 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Thesarin është në vlerën 111,519,227 

lekë , diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 0 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin  

- Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime per Buxhetet familjare e Individë” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 587,791,315 lekë, dhe sipas aktrakordimit me 

Thesarin. 
 

Per vitin 2021 totali i te ardhurave ne vlere është 976,948,126lekë dhe totali shpenzimeve 

është 893,610,030lekë. Diferenca e tyre ne vlerën 83,338,096 lekë rakordon me gjendjen e 

llog.85 “Rezultatin e ushtrimit”. 

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2021 është në vlerën 

-4,464,720 lekë . 

 

Mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga 

dheshpërblime etj, për Bashkinë Rrogozhinë). 

-Testimi i llogarisë 600 “Pagat dhe shpërblime” 

 

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Vendim i Kryetarit të Bashkisë nr 4 

datë 05.01.2021 Miratuar në total numri 323 . Ne administaten e Bashkise dhe njesite e 

saj,punonjes me kontrate dhe sezonal 299 + 1 punonjësit të QKB dhe Gjendjes Civile = 4 

punonjës gjithsej,si dhe 8 punonjes të projekteve tungjatjeta jete dhe permirsimi i sherbimit 

në fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 300 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të 

punonjësve e detajuar si vijon; 

 

-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Rrogozhine është 

miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 
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Sipas listë pagesave të muajve janar dhe dhjetor 2021 konstatohet se është zbatuar struktura 

sipas vendimeve miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës z. G.G deri me date 20.05.2021 pasi 

ulet në detyre me urdher Nr 131 date 20.5.2021 dhe z. R.V për periudhen në vazhdim i 

emeruar me urdher Nr 141 date 31.5.2021 dhe nga Specialistja e pagave.  

Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga Drejtori i Financës 

z. G.G dhe z. R.V dhe nga Kryetari Bashkisë; z. E.M 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Sekretari i pergjithshem z.E.S dhe nga 

Kryetari Bashkisë z. E.M pasi janë përgatitur nga Sektori i Burimeve Njerëzore. 

 

B. 2 - Hartimi i listë pagesave mbi bazën e listë prezencave të nënshkruara nga 

përpiluesi, për vitin 2021.  
Me përzgjedhje u audituan listë pagesat e periudhës (Janar dhe Dhjetor 2021) dhe konstatohet 

se ato plotësohen konform rregullave të përcaktuara të cilat janë plotësuar mbi bazën e listë 

prezencave mujore të hartuara nga Burimet Njerezore dhe te nënshkruara nga .Sekretari i 

Pergjithshem dhe Kryetari i Bashkise është hartuar përmbledhësja në përputhje me ligjin nr. 

7961, datë 12.07.1995,” Kodi i Punës”, i ndryshuar.  

Ndalesat për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributit të sigurimeve shoqërore të 

punonjësve të Bashkisë Rrogozhinë, janë në përputhshmëri me kërkesat e ligjit nr. 8438, datë 

28.11.2008 "Për tatimin mbi të ardhurat", me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 

“Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në 

RSH”.  

-Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Rrogozhinë, është 

miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 

Sipas listë pagesave të muajve (Janar dhe Dhjetor 2021) konstatohet se është zbatuar 

struktura sipas vendimeve miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës z. R.V nga Specialistja e pagave.  

Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga Drejtori i Financës 

dhe nga Kryetari Bashkisë z.E.M 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Sekretari i Pergjithshem z. E.S dhe nga 

Kryetari Bashkisë z. E.M. 

Përveç ndalesave të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi pagë, janë bërë ndalesa edhe për 

debitorët të përcaktuar në Urdhrat përkatës si vijon; 

Në bazë të urdhrit nr. 345, datë 06.11.2020 të Kryetares se Bashkise në ate kohe znj A.D. Për 

zbatimin e Vendimit të Titullit ekzekutiv për debitorin z. A.T , z. L. G dhe z. B. D me detyre 

specialiste Inspektorë të IMTV Rrogozhinë të cilet bashke me kamat vonesat kanë detyrimin 

770 000 leke në total dhe për vitin 2021 janë mbajtur nga paga 217 050 lekë dhe pjesa tjeter 

vazhdon mbajtja në vitin 2022. 

*Transaksionet financiare për pagat, tatimin mbi pagë, kontributin e sigurimeve 

shoqërore dhe shëndetësore. 

Në lidhje me verifikimin e llogaritjes së tatimit mbi të ardhurat nga punësimi, të kontributit të 

sigurimeve shoqërore dhe të kontributit të sigurimeve shëndetësore, u përzgjodhën për 

auditim muaj “Janar dhe Dhjetor” të vitit 2021 për strukturën e Aparatit të bashkisë dhe 

MZSH nga ku u konstatua se: Bazuar në listë pagesat muajt “Janar dhe Dhjetor” të vitit 

2021 janë hartuar përmbledhëset e listë pagesave të çdo muaji, u audituan përllogaritja e 

detyrimeve për tatimin mbi pagë, detyrimi për sigurime shoqërore dhe shëndetësore dhe 

suplementari si dhe urdhër shpenzimet për likuidimin e këtyre detyrimeve ndaj sigurimeve 

shoqërore dhe organeve tatimore. Përllogaritja e detyrimeve dhe pagesat e tyre paraqiten në 

anekset në vijim: 
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Viti 2021 Aneksi i pagave sipas listë pagesave. 
 

Nr 

 

Prog 

 

Emërtimi 

 

Page Neto 

sigurime shoqërore, 

shëndetësore 

+suplementare  

1  Bashkia Rrogozhinë 165,375,655 28,157,204 

TOTALI   7.996.253 2.371631 

 

 

Titulli i gjetjes: Rrogozhinë nuk ka kryer ndalesat për pagesën e suplementarit pre 5% ndaj 

punonjësëvë të MZSH deri me 31.12.2021 në vlerën 1,752,817 lekë. 

Situata:Nga audituan transaksionet financiare për pagat, tatimin mbi pagë, kontributin e 

sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si dhe suplementrait rezulton se sipas listë pagesave 

të muajit dhjetor të vitit 2021, detyrimet për paga ndaj personelit për strukturën e Bashkisë 

janë në vlerën 11,055,342 lekë, nga përllogaritjet rezulton se vlera e sigurime shoqërore e 

suplementare zë vlerën 4,729,475 lekë, sigurime shëndetësore zënë vlerën 335,126 lekë dhe 

tatim mbi të ardhurat zënë vlerën 565,009 lekë, të cilat janë likuiduar në muajin janar të vitit 

2022 sipas urdhër shpenzimeve përkatëse në vlerat e përcaktuara në pasqyrën e mëposhtme. 
NR. EMERTIMI Dhjetor 2021 

1 Paga Personeli (421) 11,055,342 

2 Tatim page tatim ne burim (431) 565,009 

3 Sigurimet Shoqërore (435) 4,729,475 

4 Sigurime Shëndetësore(436) 335,126 

 

 TOTALI 16,684,952 

 

Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se për periudhën 2021 Bashkia 

Rrogozhinë ka paguar suplementar në vlerën 45,600 lekë që i përket Kryetarit të Bashkisë. 

Referuar nenit 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të 

Ushtarakeve të Forcave të Armatosura ,të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës,Të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencise së Intelegjences dhe Sigurisë së 

Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve ,të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 

Punonjësve të Sherbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqiperisë I ndryshuar 

me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016 , perfitues janë Punonjesit e Policisë së Mbrojtjes nga 

Zjarri dhe Shpëtimi. Përsa më sipër referuar listpagesave të muajt janarë dhe dhjetor të vitit 

2021 bashkia Rrogozhinë nuk ka kryer ndalesat për pagesën e suplementarit prej 5% ndaj 

punonjësëvë të MZSH deri me 31.12.2021 në vlerën 1,752,817 lekë e cila konsiderohet dem 

ekonomik ndaj buxhetit te shtetit e analisuar sipas aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me nenin 67 dhe nenin 79 të ligjit 

9920 datë 19.05.2008 Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i Ndryshuar si 

dhe nenin 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të 

Ushtarakeve të Forcave të Armatosura ,të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës,Të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencise së Intelegjences dhe Sigurisë së 

Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve ,të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 

Punonjësve të Sherbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqiperisë I ndryshuar 

me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016. duke ngarkuar me përgjegjësi .z. G.G në cilesinë e 

nëpunësit zbatues deri me date 20.05.2021, z. R.V për periudhen në vazhdim i emeruar me 

urdher Nr 141 date 31.5.2021 si dhe Specialisten e pagave. 

Kriteri: 
Ligji 9920 datë 19.05.2008 Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i Ndryshuar 

si dhe nenin 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të 
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Ushtarakeve të Forcave të Armatosura ,të Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së 

Republikës,Të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencise së Intelegjences dhe Sigurisë së 

Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve ,të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të 

Punonjësve të Sherbimit të Kontrollit të Brendshëm në Republikën e Shqiperisë I ndryshuar 

me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016. 

Shkaku:Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:Ndikon negativisht në buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë. 

Rëndësia:e Lartë. 

Rekomandimi: 

Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social në Bashkinë Rrogozhinë të ndjekin procedurat 

administrative dhe ligjore duke kryer ndalesat për pagesën e suplementarit prej 5% ndaj 

punonjësëvë të MZSH deri me 31.12.2021 në vlerën 1,752,817 lekë sipas aneksit nr. 7 pika 3 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 
 

Nga testi kontrollit për vitin 2021 në lidhje me veprimet me arkë dhe me bankë: 

Rregullariteti i veprimeve me arkë nga ku rezultoi se: 

Veprimet me arkë kryhen vetëm për rastet e arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore në 

njësinë administrative dhe pagesat e kopshteve dhe çerdheve. Gjendja e arkës nuk e kalon 

limit e arkës. Për të gjitha arkëtimet ditore bëheshin derdhjet në bankë në llogarinë likuiduese 

të institucionit. 

Nga auditimi u konstatua se dokumentet ishin plotësuar konform nenit 4, pika 6, 25 dhe 26 të 

ligjit nr.10296, datë 08.07.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe kreut III pika 

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 3 të ligjit nr.290, datë 

14.06.1993 "Për limitin e arkës". 
 

Ligjshmëria dhe saktësia e e veprimeve dhe ngjarjeve të kryera nëpërmjet bankës në lekë  

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. 
 

Mbi zbatimin e rregullshmërisë dhe ligjshmërisë në administrimin dhe qarkullimin e vlerave 

materiale, veprimet me magazinën dhe administrimi i karburantit. 
 

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 
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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.  

- Nuk janë mbajtur të dhëna për aktivet për një pjesë të tyre si: viti i krijimit, shtesat dhe 

pakësimet për to, pra 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 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  

- Janë hapur kartela e 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. 

 

4.Auditim i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

Për kryerjen e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, dërguar në Bashkinë Rrogozhinë me shkresën nr. 1114/7 datë 

04/03/2022 

1. Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 

për zbatimin e rekomandimeve. 

2. Realizimi programit (plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6/mujor. 

3. Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

 

Nga verifikimi rezultoi: 

Në bazë të programit të auditimit nr. 514/1 prot., datë 27/05/2022 të Kontrollit të Lartë të 

Shtetit, është bërë “Verifikimi i zbatimit të rekomandimeve dërguar në Bashkinë Rrogozhinë 

me shkresën nr. 1114/7 datë 04/03/2022”. Konstatohet se në përfundimet e auditimit i janë 

dërguar subjektit të audituar Bashkisë Rrogozhinë, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 1114/7 

datë 04/03/2022, dhe duhet të raportontoj në KLSH brenda 6 muajve ose brenda datës 

04/09/2022. Referuar mbajtjes së këtij akt verifikimi konstatohet se Bashkia është brenda 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. Si rrjedhojë KLSH kërkon zbatimin e plot të rekomandimeve dërguar në 

Bashkinë Rrogozhinë me shkresën nr. 1114/7 datë 04/03/2022” si dhe respektimin e afatit 6 për 

raportimin në KLSH 

 

 

V. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 
 

A. MASA ORGANIZATIVE 
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1.Gjetje nga auditimi: Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm, konstatohet se nga Bashkia Rrogozhinë, nuk ka njohje dhe nuk është 

zbatuar ligji 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, konkretisht: 

- Nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, gjë 

e cila është reflektuar në mangësinë e plotë të rregullave të shkruara për funksionimin e 

institucionit.  

- Nga ana e titullarit nuk është hartuar një strategji e menaxhimit të riskut për vitin 2021, 

manuali dhe harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të përfshinte të paktën 

proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë. 

- Nga ana e nëpunësit autorizues, nuk janë analizuar dhe përditësuar kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, si dhe nuk janë regjistruar dhe raportuar masat 

e marra për parandalimin e këtyre fenomeneve. 

- Gjithashtu, u konstatua se një numër i konsiderueshëm punonjësish, kanë rregulluar 

marrëdhënien e punës sipas dispozitave të Kodit të Punës, ndërkohë që pozicionet e tyre të 

punës, evidentohen si pozicione me status “Nëpunës Civil” dhe për rrjedhojë rekrutimi i tyre 

është bërë në kundërshtim me ligjin. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe 12-21 të Raportit 

të Auditimit) 

1.1.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, në cilësinë e Titullarit të Institucionit, 

Nëpunësit Autorizues, si dhe Kryetarit të GMS-së, duhet të marrë masa të menjëhershme për: 

- Hartimin e një kuadri të plotë rregullash të shkruara, për secilin sektor dhe drejtori, për 

përcaktimin në përputhje me strukturën organizative, të ndarjes së detyrave, përshkrimit të 

tyre detyrave funksionale, si dhe përcaktimit të përgjegjësive dhe të drejtave të punonjësve të 

njësisë.  

- Grupi i Menaxhimit Strategjik, të hartoj strategjia e riskut, regjistri i riskut, si dhe për 

aktivitetet dhe proceset kryesore të punës që zhvillohen në institucion, të hartohet gjurma e 

auditimit dhe harta e proceseve të punës.  

1.2.Rekomandimi:Sektori i Burimeve Njerëzore të marrë masa për rregullimin e pozicioneve 

të punës për punonjësit të cilët sipas ligjit, por që janë trajtuar si punonjës bazuar në “Kodin e 

Punës”, të njoftojë DAP për procedurat e konkurrimit, duke zbatuar procedurat e përcaktuara 

në ligjin për Nëpunësin Civil si dhe të hartojë programe të trajnimeve për ngritjen 

profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e 

duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të veprimtarisë së Njësisë së Auditit të 

Brendshëm në Bashkinë Rrogozhinë, u konstatua se për vitet 2021” është përcaktuar që 

NJAB të ketë në përbërjen e saj 3(tre) punonjës, por që për periudhën nën auditim rezulton se 

kjo njësi ka funksionuar me 2 (dy) punonjës 1 përgjegjësi i njësisë i certifikuar dhe 1 

specialist auditi të pa certifikuar, struktur e cila është plotësuar në vitin 2022 me specialist të 

pa certifikuar në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015, “Manualit të Auditimit të Brendshëm” 

miratuar nga Ministër i Financave nr.100/ 2016 dhe VKM nr.83/2016, përcaktohet qartë që 

në strukturën e [AB] mund të punësohen deri në 1/3 e punonjësve të pa certifikuar si auditues 

të brendshëm dhe gjatë afatit 2 vjeçar zhvillon trajnimet e mjaftueshme për tu 

certifikuar.[NJAB].  

Për periudhën raportuese janë realizuar gjithsej 5 angazhime nga 9 angazhime të planifikuara, 

ose 60% e planit. Referuar Raporteve të Auditimit për çdo angazhim janë identifikuar 

gjithsej 54 parregullsi. Për periudhën objekt auditimi nuk është realizuar plani i auditimit, si 

pasojë e mungesës së punonjësve, pra nga tre punonjës së sektorit të auditit, kanë qënë dy 

punonjës në sektor në kundërshtim me kërkesat e nenit 14, të ligjit nr. 114/2015, datë 

22.10.2015 “ Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

- Njësia e Auditit të Brendshëm Bashkia Rrogozhinë, nuk ka një vlerësim të riskut, dhe për 
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rekomandimet e lëna nuk ka analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet 

e konstatimeve të problematikave të trajtuar në raportet e auditimit.(Më hollësisht trajtuar në 

pikën 1, faqe 12-21 të Raportit të Auditimit) 

2.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë, të marrë masa për plotësimin e 

strukturës së NJAB konform akteve ligjore dhe nënligjore në fuqi duke merrë masa për 

certifikimin e audituesve të pa çertifikuar. 

2.2.Rekomandimi:Përgjegjësi i Auditimit Brendshëm të marrë masa për hartimin e Kartës së 

Auditimit, çeljen e dosjes së përhershme të auditimit si dhe të vendosë dhe të mirëmbaje një 

sistem për monitorimin e trajtimit të rezultateve të komunikuara menaxhimit sipas Manualit 

AB.  

2.3.Rekomandimi:Në hartimin e planeve vjetore të planifikohen sektorë me fusha me risk, 

siç janë zbatimi i procedurave të prokurimit, dhënia e lejeve të ndërtimit/zhvillimit, 

administrimi i taksave e tarifave vendore, si dhe institucionet e varësisë në Bashkisë 

Rrogozhinë 

Menjëherë dhe në vijimësi 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore për 

vitin 2021 me të ardhurat e veta (pa transfertën e palushtëzuar) të Bashkisë Rrogozhinë ka 

diferenca të dukshme me vlerën e planifikuar. Planifikimi i shpenzimeve me të ardhurat e 

veta ka vlerën 1,399,567,901 lekë, ndërsa realizimi 1,210,483,481lekë, ose në masën 86%. 

Niveli i realizmit të investimeve të planifikuara, i cili është zëri më kryesor i buxhetit në 

lidhje me ndikimin që ka në ofrimin e të mirave publike ndaj komunitetit, është akoma më i 

ulët se mesatarja e realizimit të buxhetit. Ky zë është planifikuar në vlerën 400,879,956lekë, 

realizuar 277,000,170 lekë, ose në masën 69 %. Ky mos realizim vjen si rezultat i 

mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se nga Bashkia Rrogozhinë në fillim të vitit 

buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke mos u mbështetur në planifikime realiste 

të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë 

vitit, duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të 

realizuara.  

Gjithashtu edhe gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit brenda muajit 

qershor dhe nuk është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - 

Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, 

nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, pikat 82-91, ligjin 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 

27.04.2017, kreu XI, neni 55, pika 1. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.4, faqe 21-33 të 

Raportit të Auditimit) 

3.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, si dhe Drejtoria e 

të Ardhurave Vendore, të marrin masa për një planifikim të studiuar të buxhetit, duke u 

mbështetur mbi parashikime të studiuara dhe realiste të të ardhurave. Mbi bazën e këtyre të 

ardhurave të parashikohet edhe plani shpenzimeve publike, me qëllim që këto shpenzime të 

kenë burime financimi të sigurta për tu realizuar. Nëse gjatë vitit ka mosrealizim të të 

ardhurave të planifikuara, atëherë Kryetari i Bashkisë, brenda afateve që përcakton kuadri 

rregullator në fuqi, të kërkojë korrigjimin e buxhetit nga këshilli bashkiak, me qëllim që të 

mos ketë diferenca midis planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Bashkia Rrogozhinë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit 
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ushtrimor detyrime të prapambetura progresive vlerën 260,843,939 lekë, e cila ka si burim 

financimi të ardhurat e veta. Nga kjo vlerë në planin e buxhetit vjetor 2021 është planifikuar 

për likuidim gjatë këtij viti vlera 116,499,000 lekë, nga e cila është likuiduar vlera 

97,295,508 lekë, ose 83.51% e vlerës së planifikuar, diferenca prej 19,203,492 lekë e pa 

likuiduar gjatë vitit 2021. Por gjatë vitit 2021 janë marrë angazhime të reja buxhetore pa 

pasur fonde në dispozicion, duke krijuar detyrime të reja të prapambetura në vlerën 

78,734,699 lekë, duke e çuar në 31.12.2021 vlerën e detyrimeve të prapambetura me burim 

financimi të ardhurat e veta në 241,683,130 lekë. 

Peshën kryesore të detyrimeve e zënë ato për shërbime në vlerën 71,877,776 lekë, ose në 

masën 91% të detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta. 

Pra, në datën 31.12.2021 vlera e detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat 

e veta, krahasuar me këtë vlerë në fillim të vitit ushtrimor (01.01.2021), është ulur me 

19,160,809 lekë, ose në masën prej 7.34%. 

Përveç sa më lartë më 31.12.2021 Bashkia Rrogozhinë ka krijuar detyrime të tjera të reja 

gjatë vitit 2021, me burim financimi nga granti (FZHR), të cilat janë detyrime për dy 

ujësjellës, Dhe një fond për Ndërtim KUZ në vlerën 25,163,742 lekë, duke çuar vlerën totale 

të detyrimeve të prapambetura më 31.12.2021 në 266,846,872 lekë. 

Peshën kryesore të detyrimeve totale (së bashku me detyrimet e FZHR) e zënë ato për 

investime në vlerën 150,776,255 lekë, ose në masën 56.5% të totalit prej 266,846,872 lekë. 

Lista analitike e detyrimeve të prapambetura më 31.12.2021 në mënyrë të detajuar paraqiten 

në aneksin nr. 2 pika 2.4 bashkëlidhur raportit të auditimit.  

Për sa referuam më sipër rezulton se Bashkia Rrogozhinë ka marrja e angazhimeve buxhetore 

pa pasur fonde në dispozicion, e cila ka çuar në krijimin e detyrimeve të prapambetura është 

në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e 

shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91.(Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.2.4, faqe 21-33 të Raportit të Auditimit) 

4.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të 

marrin masa për likuidimin e detyrimeve ndaj të tretëve brenda afatit 30 ditor nga momenti i 

ardhjes së faturës. Lidhja e kontratës të bëhet vetëm pasi fondi të jetë në dispozicion në 

llogarinë e thesarit të autoritetit kontraktor, duke eleminuar në këtë mënyrë shkakun e krijimit 

të detyrimeve të reja prapambetura. Gjithashtu të meren masa për likujdimin e detyrimeve të 

prapambetura të krijuara në vitet e mëparshme. 

 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi:Nga shqyrtimi i vendimeve gjyqësoreBashkia Rrogozhinë për 

zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 ka shpenzuar vlerën 637,200lekë, nga e cila 

vlera 237,200 lekë i përket pagesave të gjobave të vendosura nga AKU Tiranë. dhe 

likujdimin e gjobave të punonjësve të IMTV vlera 400,000 lekë. Gjithashtu për vitin 2022 

janë paraqitur edhe dy raste të tjera që do të pasqyrohen në detyrimet e 4-mujorit të dytë 2022 

në vlerën 6,640,680 lekë për,” S” vlera 2,283,480 lekë për faturë të palikuiduar dhe 

Inspektoriati Shtetëror i Mjedisit për Gjobë ndaj Institucionit e cila është në proces gjykimi 

por që do të marrë formë kthimi shume sipas rregullave Gjyqësore, pasi Bashkia Rrogozhinë 

e ka fituar Çështjen në shkallën e parë sa më sipër rezulton se vendimet gjyqësore nuk janë 

analizuar nga Kryetari i Bashkisë dhe nuk është kërkuar prej tij nxjerrja e përgjegjësive 

administrative për këto vendime. Analizimi i arsyeve të humbjeve të vendimeve gjyqësore 

dhe nxjerrja e përgjegjësive administrative për to, do të ndikonte pozitivisht në korrigjimin e 
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praktikave të gabuara të ndjekura nga njësia vendore në proceset e largimit të punonjësve nga 

puna dhe për çështje të tjera gjyqësore, evidentimin e procedurave të bëra gabim, në 

kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi, e si rezultat shmangien e tyre në të ardhmen dhe 

uljen e shpenzimeve financiare negative në buxhet. në mënyrë të detajuar paraqiten në 

aneksin nr. 3 pika 2.4 bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet dhe mosveprimet janë në 

kundërshtim me pikën nr. 60, të UMFE nr. 9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.4, faqe 21-33 të 

Raportit të Auditimit) 

5.1.Rekomandim Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë të analizojë të gjitha rastet e vendimeve 

gjyqësore që do të zbatojë, me qëllim përcaktimin e shkaqeve që kane sjellë humbjen e 

çështjes gjyqësore. Rezultatet e analizës të shërbejnë për shmangien në të ardhmen të 

procedurave të gabuara të ndjekura për çështjen e largimit të punonjësve nga puna dhe çështje 

të tjera, me qëllim uljen e efekteve negative financiare në buxhet. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Struktura e DAV Bashkia Rrogozhinë ka probleme dhe nuk është në 

funksion të realizmit e të ardhurave, edhe pse është krijuar Sektori i Masave Shtrënguese si 

një nga sektorët më të rëndësishëm në DAV Bashkia Rrogozhinë, pasi evidentohet se një 

numër i lartë i detyrimeve të paarkëtuara (debitor), në vlerën 207,989 mijë lekë, nga e cila: 

subjekte fizik/juridik dhe institucioni shtetërore në vlerë 33,793 mijë lekë dhe abonentë 

familjarë në vlerë 174,195 mijë lekë. - Gjithashtu konstatohet se në strukturën organizative të 

DAV Bashkia Rrogozhinë, janë evidentuar lëvizje të shpeshta të stafit si dhe mangësi në 

plotësimin e shtruktures organizative me specialit respektivisht; Specialist IT për përdorimin 

e programit kompjuterik çka sjell mos evidentimin e subjekteve, mos llogaritjen e detyrimet 

fiskale për këto mos deklarime si dhe mos arkëtimin e të ardhurave, kjo për mungesë stafi, në 

kundërshtim me pikën (ç) të nenit 5 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave 

vendore” i ndryshuar dhe në Kreun XI- “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të 

papaguar”, nenet 88 – 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

RSH” me ndryshime, si dhe Rregullore e Brendshme miratuar me shkresën nr. 737 prot datë 

07.02.2018. Nga Drejtoria e të Ardhurave Lokale, nuk është bërë miradministrimi i 

informacionit tatimor, të subjekteve tatimpagues të biznesit të vogël edhe të biznesit të madh, 

për të gjitha detyrimet tatimore dhe nuk janë vendosur në dosjen e çdo taksa paguesi, nuk 

është bërë përditësimi i të dhënave dhe nuk është plotësuar dokumentacioni, ku të 

regjistroheshin të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, 

gjobat dhe pagesat, që i takojnë tatimpaguesit. Veprime dhe mosveprimet janë në 

kundërshtim me kërkesat dhe përcaktimet e ligjit nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Neni 29 Dosja e detyrimeve tatimore, pika 1, citohet : 

“Administrata tatimore krijon dhe përditëson dosjen e detyrimeve tatimore, ku regjistrohen të 

gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, 

që i takojnë tatimpaguesit”. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të Raportit të 

Auditimit) 

6.1.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë në bashkëpunim me Sektorin e Burimeve 

Njerëzore të marrë masa për plotësimin e stafit të DAV Bashkia Rrogozhinë me specialit të 

fushës dhe përshtatja e strukturës sipas natyrës së menaxhimit të të ardhurave. 

- DAV Bashkia Rrogozhinë të marë masa për përditësimin e të dhënave me dokumentacionin 

e nevojshëm, ku të regjistroheshin të gjitha detyrimet e tatimpaguesit, sipas kategorisë së 

detyrimit, interesat, gjobat dhe pagesat, që i takojnë tatimpaguesit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan diferenca midis planifikimit dhe 

realizimit të të ardhurave. Për vitin 2021 sipas planit fillestar janë në vlerën 257,877 mijë lekë 

të planifikuara, janë realizuar 150,410 mijë lekë ose 58.33 %, sipas planit të ndryshuar mos 

realizim në vlerën 107,467 mijë lekë, kryesisht në taksat e popullatës, si p.sh. taksa e tokës 

bujqësore, taksa e ndërtesës dhe tarifa e pastrim-gjelbërimit. Rezulton se tatimi i thjeshtuar 

mbi fitimin, është planifikuar duke mos patur një databazë të saktë për numrin e subjekteve të 

cilët gjatë vitit mbyllen dhe regjistrohen, nuk ka bazë të dhënash për subjektet të cilët në bazë 

të xhiros do paguajnë tatimin e fitimit. Taksa e mjeteve të përdorura është planifikuar sipas të 

dhënave historike pra nuk ka një databazë të saktë për numrin e mjeteve të përdorura që ka 

Bashkia Rrogozhinë. Taksa e kalimit e të drejtës në pronësi është planifikuar sipas të dhënave 

të realizimit të një viti më parë. Drejtoria e të Ardhurave, duke mospatur një bazë të dhënash 

nuk ka bërë rakordime me Drejtorinë Rajonale Tatimore Kavajë (DRTB), Agjensinë 

Shtetërore të Kadastrës (ASHKK) dhe Drejtorinë e Shërbimit të Transportit (DSHTRR). 

Drejtoria e të ardhurave për familjet që nuk kanë një kontratë me UK Rrogozhinë nuk ka 

dërguar njoftim detyrimi për këto familje, baza e të dhënave për familjet që nuk kanë kontratë 

me ujësjellësin përditësohet vetëm për rastet kur familjarët paraqiten pranë zyrave të bashkisë 

për të marrë shërbime të ndryshme. 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 mbledhjes së të ardhurave. Veprime dhe 

mosveprime bien në kundërshtim me Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, ligji nr. 139/2015, “Për 

vetëqeverisjen vendore”, neni 64, “Kompetencat dhe detyrat e kryetarit të Bashkisë”; ligji nr. 

68/2017 datë 27.4.2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” i ndryshuar, neni 5, 

“Parime dhe rregulla të disiplinës fiskale dhe të financimit të funksioneve vendore”, neni 42, 

“Administrimi i mjeteve monetare”, pika 1, 2 dhe 4; neni 54, “Raportimi financiar” nënpika c, 

UMFE nr. 9 datë 20.03.2018, Kreu IV “Procedurat standarde për menaxhimin e të 

ardhurave” pika 200, UMFE 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, pika 32, Kreu II pika 2/a, b; 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. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të 

Projekt Raportit të Auditimit) 

7.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Rrogozhinë dhe Drejtoria e të Ardhurave të marrin 

masa për një planifikim sa më realist të të ardhurave, mbështetur në realizimet faktike të 

viteve të mëparshëm dhe në numrin e taksapaguesve, me qëllim që të zvogëlohet sa më 

shumë diferenca midis planifikimit dhe realizimit të të ardhurave. Kjo shmang edhe marrjen e 

angazhimeve buxhetore mbi bazën e një plani të pa realizueshëm në fakt. 

7.2.Rekomandim:Bashkia Rrogozhinë, të marrë masa për të propozuar dhe r miratuar në 

Këshillin Bashkiak kontraktimin e shoqërisë Ujësjellës Kanalizime Rrogozhinë ShA, për 

kryerjen nga ana e këtij të fundit të agjentit tatimor për arkëtimin e taksave dhe tarifave 

vendore së bashku me faturat ujit të pijshëm, me synim përmirësimin e vjeljes së detyrimeve 

nga familjarët. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Gjendja e llog. llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione”paraqitet (me 

kosto historike)” në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 405,423,924 lekë, ku sipas analizës së 

konstatohet se përfshihet një vlerë prej prej 8,485,404 lekë lekë e AAGJM me emërtimin 
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“Rregullime”, e cila nuk është e detajuar dhe mungojnë të dhënat se çfarë përfaqëson, vlerë e 

cila është mbartur nga ish-komunat me reformën territoriale. Mungesa e analizës për vlerën 

8,485,404 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 nr.3, faqe 44-64 të Raportit të Auditimit) 

8.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe e Shërbimit Social 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 vlerën prej 8,485,404 lekë e 

AAGJM të paraqitur në PF e në rast pasaktësish të bëhen sistemimet e nevojshme në 

kontabilitet e në inventarin fizik. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

9.Gjetje nga auditimi: Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin ( 

detyrime)”paraqitet si në mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 0 lekë, 

ndërkohë që llogaritë kundërparti në aktiv të bilancit paraqiten me gjendje si: llog. 468 

“Debitorë të ndryshëm”, në vlerën 56,409,159 lekë dhe llog.423, 429 “Personeli, paradhënie, 

deficite, gjoba” në vlerën 3,697,156 lekë, duke mos rakorduar për shumën prej 60,106,315 

lekë, gjë që tregon mos pasqyrim të saktë të detyrimeve të debitorëve ndaj Bashkisë. 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 3.3. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3, faqe 44-64 të 

Raportit të Auditimit) 

9.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social të kryejë veprimet e sistemimet 

kontabël për vlerat e të drejtave të konstatuara në lidhje me detyrimet që kanë të tretët ndaj 

shtetit si debitorët, të cilat nuk janë paraqitur në llogaritë e detyrimeve afatshkurtra në pasiv 

të bilancit, duke i përfshirë dhe saktësuar në gjendjen e llogarisë 4341 “Operacione me 

shtetin (detyrime)” në fund vitit 2021 për vlerën 60,106,315 lekë. Këto veprime ti kryejë për 

efekt të rregullimit të gjendjeve në fund të vitit 2021, si dhe në hartimin e pasqyrave 

financiare në mbyllje të vitit 2022 të ketë në konsideratë, që të kryejë veprimet kontabël në 

mënyrë të saktë për detyrimet dhe të drejtat në postet përkatëse të bilancit në përputhje me 

parimet kontabël të pranuara. 

Brenda datës 31.12.2022 

10.Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit financiar dhe analiza e të dhënave 

rezulton se në fund të vitit 2021 kanë mbërritur në institucion 4 fatura për situacione 

punimesh për realizimin e 3 kontratave të lidhura për projekte investimesh në vlerën 

47,422,282 lekë. Nga këto janë likujduar gjatë vitit 2021 në vlera pjesore 2 faturave për dy 

kontrata projektesh në vlerën 28,484,490 lekë dhe ka mbetur vlera prej 18,937,792 lekë e 

këtyre faturave të mbërritura e palikujduar, e cila nuk është kontabilizuar në llogaritë e 

detyrimeve llog. 401-404 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” dhe llog.467 “Kreditorë të 

ndryshëm”, duke mos u evidentuar dhe kontabilizuar 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 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik” Pika 3.3/c.d Klasa 2. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3, faqe 44-64 të 

Raportit të Auditimit). 
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10.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social në Bashkinë Rrogozhinë të 

kryejë veprimet e kontabilizimit në rastet e kryerjes së veprimeve ekonomike për blerje 

mallrash e sherbimesh si dhe me investimet në momentin e mbërritjes së faturës dhe celjes së 

fondeve, për njohjen e detyrimeve ndaj frnitorëve, duke prekur llogaritë përkatëse në mënyrë 

që, në fund të vitit të ushtrimor të paraqiten në bilanc të gjitha faturat e mbërritura në 

institucion për blerje mallrash,shërbimesh dhe investimesh, por të palikujduara në llogaritë e 

detyrimeve ndaj të tretëve. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të Ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Rrogozhinë), të nxirren aktet 

administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e 

gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit, si dhe nga Nëpunësi zbatues të ndiqet 

procesi me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën1,752,817 lekë si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se 

për periudhën 2021 Bashkia Rrogozhinë ka paguar suplementar në vlerën 45,600 lekë që i 

përket Kryetarit të Bashkisë. Referuar nenit 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 2009 ’Për Sigurimin 

Shoqëror Suplementar të Ushtarakeve të Forcave të Armatosura ,të Punonjësve të Policisë së 

Shtetit, të Gardës së Republikës,Të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Agjencise së 

Intelegjences dhe Sigurisë së Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve ,të Policisë së Mbrojtjes nga 

Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Sherbimit të Kontrollit të Brendshëm në 

Republikën e Shqiperisë I ndryshuar me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016 , perfitues janë 

Punonjesit e Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi. Përsa më sipër referuar 

listpagesave të muajt janarë dhe dhjetor të vitit 2021 Bashkia Rrogozhinë nuk ka kryer 

ndalesat për pagesën e suplementarit prej 5% ndaj punonjësëvë të MZSH deri me 31.12.2021 

në vlerën 1,752,817 lekë e cila konsiderohet dem ekonomik ndaj buxhetit te shtetit e analisuar 

sipas aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet dhe mosveprimet janë 

në kundërshtim me nenin 67 dhe nenin 79 të ligjit 9920 datë 19.05.2008 Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë, i Ndryshuar si dhe nenin 2 pika 6 e ligjit 10142 datë 

2009 ’Për Sigurimin Shoqëror Suplementar të Ushtarakeve të Forcave të Armatosura ,të 

Punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës,Të Shërbimit Informativ të Shtetit, 

të Agjencise së Intelegjences dhe Sigurisë së Mbrojtjes ,të Policisë së Burgjeve ,të Policisë së 

Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit e të Punonjësve të Sherbimit të Kontrollit të Brendshëm 

në Republikën e Shqiperisë I ndryshuar me ligjin nr. 102/2016 date 20.10.2016. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.3, faqe 44-64 të Raportit të Auditimit) 

1.1.Rekomandimi:Drejtoria e Financës dhe Shërbimit Social në Bashkinë Rrogozhinë të 

ndjekin procedurat administrative dhe ligjore duke kryer ndalesat për pagesën e suplementarit 

prej 5% ndaj punonjësëvë të MZSH deri me 31.12.2021 në vlerën 1,752,817 lekë sipas 

aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Brenda datës 31.12.2022 
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C. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

(TËARDHURA TË MUNGUARA) 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

nuk ka marrë masa të plota për arkëtimin e debitorëve, pasi në datën 31.12.2021 rezulton një 

vlerë e pa arkëtuar prej 207,989 mijë lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë 

Rrogozhinë, e krijuar nga mos pagesa e kategorisë së taksapaguesve familjarë dhe privat, 

respektivisht; - vlera 33,793 mijë lekë, i përket subjekteve privat (biznesit i vogël, biznesit të 

madh dhe subjekte shtetërore) dhe vlera 174,195 mijë lekë i përket abonentët familjar, ndërsa 

detyrimet e subjekteve dhe familjarëve të vitit ushtrimor 2021 janë në vlerën 30,202 mijë 

lekë. Veprimet e mos veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Pikat 3,4, 5 dhe 5, të 

nenin 45 – “Çregjistrimi i subjekteve tatimore” dhe Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit 

tatimor të papaguar, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, me ndryshimet dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime; ligjin nr. 7895, datë 

27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 -Mospagimi i taksave dhe tatimeve. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të Raportit të Auditimit) 

1.1.Rekomandimi:Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Rrogozhinë, bazuar 

në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar, 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 vlerën 207,989 mijë lekë, duke ndjekur 

procedurat si më poshtë vijon: 

i- Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare.  

j- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme). 

k- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve 

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo 

sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 

7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe 

tatimeve”. 

l- Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Rrogozhinë, në bashkëpunim me Njësitë 

Administrative, të evidentojë listat emërore të debitorëve familjarë në mënyrë elektronike, 

duke të njoftojë nëpërmjet postës (dhe jo vetëm) familjet të cilët nuk kanë paguar detyrimet 

për taksën e tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se grupi i meparshëm i auditimit i ka kërkuar 

Bashkisë Rrogozhinë ti dërgonte shkresë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe Drejtorisë 

Vendore Kavajë në lidhje me numrin e qytetarëve të cilëve ju është miratuar leja e legalizimit 

për periudhën 2015- 2020. Shkresa është nisur në datën 12.11.2021, me nr. 5333 prot. dhe në 

datë 13.11.2021, me nr. 4933/2 prot. ka patur përgjigje nga A.SH.K, Drejtoria Vendore 

Kavajë. Në total për periudhën 2015- 2020 i është miratuar leja e legalizimit 908 subjekteve 

në vlerën 32,835,411.22 lekë, nga të cilat 406 subjekte kanë paguar në vlerën 17,231,574. 

Diferenca e papaguar për periudhën 2015- 2020 është vlera 15,603,837 lekë për 502 subjekte, 

të ardhura të munguara për Bashkinë Rrogozhinë. Theksojmë se referuar dokumentacionit të 

vënë në dispozicion nga Drejtoria e Planifikimit Urban për vitin 2021 është arkëtuar vlera 

4,739,931 lekë për 97 subjekteve dhe për vitir 2022 është arkëtuar vlera 2,489,356 lekë për 

54 subjekte. Gjithashtu referuar shkresave të Dërguara nga ASHK në Bashkinë Rrogozhin 
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deri me 01.07.2022 janë 230 subjekteve të cilëve nuk i është përcaktuar sipërfaqja dhe si 

pasojë e kësaj grupi auditues nuk e ka llogaritur taksën e ndikimit në infrastrukturë për këto 

230 subjekte. Në menyrë të detajuar paraqiten sipas aneksit nr. 3 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të auditimit.  

Bashkia Rrogozhinë për përiudhën ushtrimore nuk janë njoftuar subjektet debitorë si dhe nuk 

u evidentuan raste që Bashkia Rrogozhinë të jetë drejtuar ASHK Dega Kavajë, për bllokimin 

e pasurisë dhe mos kryerjen veprimeve hipotekore ose bllokimin e marrjes së lejes së 

legalizimit dhe certifikatës pa bërë më parë pagesën taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje,,,”; 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” i ndryshuar, pika 5 

dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të Raportit të Auditimit) 

2.1.Rekomandimi:- Drejtoria e Planifikim Urban në bashkëpunim me Drejtoria e Taksave 

dhe Tarifave Vendore, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet pa leje në vlerën 

15,603,837lekë ndaj 502 personave si dhe t’i kërkojnë Drejtorisë Rajonale Vendore ASHK 

Kavajë vendosjen e urdhër kufizimit mbi pasurinë, deri në pagesës e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

2.2.Rekomandimi: Drejtoria e Planifikim Urban në Bashkinë Rrogozhin ti kërkoj ASHK 

saktësimin e sipërfaqes për 230 subjekteve të cilëve nuk i është llogaritur 0.5% taks ndikimi 

në infrastruktur si dhe nuk i është përcaktuar sipërfaqja sipas aneksit nr. 3 pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kësaj kategorie të bizneseve, në lidhje me pajisjen me 

lejet përkatëse të tregtimit dhe pagesat e tyre, u konstatua se 3 subjekte janë pajisur me 

autorizim 5 vjecar sipas përcaktimeve të VKM nr. 344, datë 19.04.2017 dhe kanë paguar 

detyrimet 3 subjekte në vlerë 300,000 lekë nuk janë pajisur me autorizim 5 subjekte në vlerën 

4,100,000 lekë të cilët nuk kanë paguar detyrimet e cila konsiderohet e ardhur e munguar 

për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë, ndërsa 11 subjekte janë pajisur me autorizim 1 vjeçar 

të cilët kanë paguar detyrimet në vlerë 2,500,000 lekë në kundërshtim me VKM nr. 970, datë 

2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për 

tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar kapitulli II, pika 1; germa “b”, 

dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe 

pika 9 dhe 15. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të Raportit të Auditimit) 

3.1.Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, të ndjekë të gjitha rrugët 

administrative e ligjore për arkëtimin e tarifës së pataksuar prej 4,100,000 lekë ndajë 5 

subjekteve, sipas pasqyrës Aneks nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i blloqeve të gjobave rezulton se për periudhën objekt 

auditimi nga Inspektorati Mbrojtjes Territorit Bashkia Rrogozhinë janë vendosur 14 gjoba në 

vlerën 5,650,000 lekë të cilat nuk janë shpallur titull ekzekutiv, por që nuk ka filluar procesi i 

kërkimit të tyre. duke sjellë për pasojë krijimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e 

bashkisë në vlerën prej 5,650,000 lekë si dhe nuk kanë ndjekur të gjitha rrugët ligjore, me 

qëllimin arkëtimin e detyrimeve, duke sjellë për pasojë krijimin e të ardhurave të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Rrogozhinë në vlerën prej 5,650,000 lekë, në 

kundërshtim me neni 16, i ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 ”Për kontrollin dhe disiplinimin e 
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punimeve”, me ndryshime; neni 15-(Ndryshuar dy fjalitë e para me ligjin nr. 9794, datë 

23.7.2007, neni )(Ndryshuar fjalia e fundit me ligjin nr. 9826, datë 1.11.2007, neni 2)(Shtuar 

një paragraf në fund të nenit me ligjin nr.10 324, datë 23.9.2010, neni 3); - nenet, 9, 22 dhe 

30, të ligjit nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën nr.2.6, faqe 33-44 të Raportit të Auditimit) 

4.1.Rekomandimi:Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) dhe Drejtoria 

Juridike, të marrin masat dhe të kërkojë në Gjykatë të marrin masa për kthimin e vendimeve 

të gjobave në tituj ekzekutiv duke llogaritur edhe kamat vonesat në masën 60% mbi shumën e 

gjobës së papaguar në vlerën 5,650,000 lekë sipas aneksit nr. 7 pika 2.6 bashkëlidhur raportit 

të auditimit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

 

C. MASA DISIPLINORE  

KLSH mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 germat b, c dhe ç, ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, pika 1 dhe 

pika 4 germa b, VKM-në 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”, ligjin nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”, 

neni 37, “Masa disiplinore”, i rekomandon Kryetarit të Bashkisë Rrogozhinë t’i kërkojë 

Komisionit Disiplinor pranë institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe 

shkeljeve të konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë 

shkallën e përgjegjësisë për çdo nëpunës të adresuar dhe të sigurojë marrjen e masave 

disiplinore përkatëse.  
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VI. ANEKSET 

Aneksi 1, pika 2.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit trajtuar nga faqja 21 deri në faqen 33 të raportit të auditimit. 

Pasqyrë përmbledhëse për planifikimin e buxhetit për vitin 2021 sipas VKB përkatëse në lekë 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Burimi i të ardhurave Buxheti 

fillestar, 

miratuar me 

VKB nr. 

datë  

Buxheti 

shtesë 

miratuar 

me VKB 

nr. 

Vlera në 

000/lekë 

Emërtimi i zërave Buxheti 

fillestar, 

miratuar me 

VKB nr. datë  

Buxheti shtesë 

miratuar me 

VKB nr.  

Vlerat e 

buxhetit 

fillestar + 

buxheti 

shtesë (në 

000/lekë) 

 1 2 1+2  3 4 3+4 

Të ardhura të planifikuara për vitin 2021 257,877,000  257,877,000 Art. 600 Paga 173,209,000 4,478,878 177,687,878 

Të ardhurat e veta të trashëguara nga viti 

i mëparshëm dhe te planifikuara për 

shpenzim për vitin 2021 

14,955,648  14955648 Art.601 Sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 

29,499,000 992,883 30,491,883 

Total të ardhurat e veta 272832648  272,832,648 Art.602 Shpenzime operative 152,008,000 7,569,562 159,577,562 

Të ardhura të trashëguara nga granti i 

pakushtëzuar 

5,586,447  5,586,447 Art.604 Transferime korrente të 

brendshme 

0  0 

Të ardhura të trashëguara nga transferta 

specifike 

9,628,868  9,628,868 Art. 606 Transferime te buxhetit 

familjar dhe individë 

2,340,000 450,548,522 452,888,522 

Transferta e pa kushtëzuar e çelur për 

llogari të vitit 2021 

158,309,260 862,636,913 1,020,946,173 Art. 230-231 Investime 136,820,000 387,186,956 400,879,956 

Transferta specifike e çelur për llogari të 

vitit 2021 

64,898,777  64,898,777 Fondi Rezervë + Kontigjencës 

(609) 

17,380,000 3,198,508 14,181,492 

Total të ardhurat nga transfertat e 

buxhetit te shtetit 

238,423,352 862,636,913 1,101,060,265     

TOTALI TE ARDHURAVE 511,256,000 862,636,913 1,373,892,913 TOTALI SHPENZIMEVE 511,256,000 862,636,913 1,373,892,913 

 

Aneksi 2, pika 2.4. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit trajtuar nga faqja 21 deri në faqen 33 të raportit të auditimit. 
 

Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për investimet (Nga të ardhurat e veta) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data 

e faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 31.12.2020 

Shtesat 

gjate vitit 

2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2021 

1 Mb.pun. magj.kryes. i Ujesjellesit “N”  Dt.20.06.2019 …….. 95,999 0 0 95,999 

 Mb.pun. magj.kryes. i Ujesjellesit “N”  Dt.03.07.2019 79303858 263,297 0 0 263,297 
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2 Studim Projektim Rruge dhe 

Sheshe 

“A” 11.08.2017 

 Dt.06.09.2018 35119625 

6,450,000 0 3,000,000 3,450,000 

  “A”  Dt.31.10.2019 76418025 3,000,000 0 0 3,000,000 

  “A”  Dt.30.11.2019 76418030 2,100,000 0 0 2,100,000 

3. Mb.Punimesh reab.tregu gj.gjalle “A”   Dt.01.03.2019 35119649 60,000 0 0 60,000 

4. Mb.Pun.Rruget e brendeshme “A” 18.05.2017 

 Dt.01.03.2019 35119648 

849,000 0 0 849,000 

5. Mbjellje peme dhe shkurre “A”Sh.p.k 07.12.2017 

 

Dt.18.01.2018 

 

48979101 

 

5,257,636 0 0 5,257,636 

 Sistemim e Q.Lekaj Rr. E 

Varrezave 

“E” 03.10.2018 

 Dt.21.11.2018 43402066 

0 0 0  

    Dt.05.03.2019 43402091 23,853,568 0 3,000,000 20,853,568 

6. Rivitalizimi Q.Gose B.Rrogozhine “M” sh.p.k 26.12.2018 

 Dt.30.08.2019 77642352 

3,467,808 0 3,467,808 0 

    Dt.30.09.2019 77642355 4,425,966 0 4,425,966 0 

    DT.31.10.2019 77642360 7,085,664 0 7,085,664 0 

    DT.25.11.2019 77642362 7,249,856 0 7,249,856 0 

    Dt.20.12.2019 77642364   6,056,640 835,808  5,220,832 

    DT.31.01.2020 77642369   619,200   619,200 

    DT.28.02.2020 77642374   5,085,600   5,085,600 

    DT.29.05.2020 77642379   5,282,400   5,282,400 

    DT.30.06.2020 77642381   7,652,592   7,652,592 

    DT.31.07.2020 77642384   9,345,605   9,345,605 

    DT.20.08.2020 77642385   4,810,669   4,810,669 

    

Dt.25.08.2020 

77642386 

 

  5,897,902   5,897,902 

7 Ndertim i Kendit Sportiv “B”Sh.p.k  Dt.14.02.2019 19827420 5,144,226 0 0 5,144,226 

    Dt.20.04.2019 19827429 10,200,738 0 0 10,200,738 

8. Reabilit. I Tregut.Gj.Gjalle “B” Sh.p.k  Dt.06.08.2018 19827390 4,436,385 0 0 4,436,385 

9. Rik.Rrjeti rrugor + Sinjalistika “B”Sh.p.k  12.11.2019 Dt.31.12.2019 29987964 10,903,506   8,000,000 2,903,506 

10 Kolaudim.pun.Ndertim i Kendit 

Sportiv 

“T” sh.p.k  

Dt.21.05.2019 O4962574 

43,290 0 0 43,290 

11 Mb.pun.Sistemim e Q.Lekaj Rr. E 

Varr. 

“G” sh.p.k  

Dt.07.08.2019 80266112 

60,000 0 0 60,000 

12 Blerje Automjete dhe paisje 

zjarrfikse 

“T” sh.p.k 02.07.2019 Dt.07.09.2019 55600037 12,230,000  0  3,000,000  9,230,000  

13 Rikonstr.shkolla e Mesme R.Qehaj “V” 17.01.2019 Dt.03.08.2020 51607597 

 

0  7,229,392  0  7,229,679  
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14 Mb.Pun.Rruget e brendeshme “A”sh.p.k  Dt.15.08.2017 27965453 90,068  0  0  90,068  

15 mbikq.pun.kendi sportiv 

 

  Dt.21.05.2019 

27965481 

276,394  0  0  276,394  

16 mbikq.pun.Rivit.Urban Gose 

 

  Dt.22.10.2020 

84247313 

40,920  0  0  40,920  

 mbikq.pun.Rivit.Urban Gose 

 

  Dt.07.10.2021 19 2021 109,021  0  0  109,021  

          

 Totali i detyrimit     100,204,575 44,750,608 36,229,294 119,608,527 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për investimet (Nga granti) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data e 

faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate 

periudhës 

Jan-dhjet. 

2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2021 

1 Rikonstruks. Rruge Rreth Greth “G” Dt.15.10.2012 Dt.30.09.2013 

 

OO367335 

 

2,265,177 0 0 2,265,177 

    Dt.30.10.2013 

 

OO367345 

 

3,000,000 0 0 3,000,000 

    Dt.27.11.2013 

 

OO367248 

 

2,428,496 0 0 2,428,496 

2 Pastrim i kan.Kull.ne 

terr.B.Rrogozhine 

“V” Dt.11.05.2017 Dt.01.06.2017 44153447 

 

4,549,327 0 0 4,549,327 

3 Mb.Pun Past. kan.Kull.ne 

.B.Rrogozhine 

“J”  Dt.15.09.2017 85514999 

 

118,200 0 0 118,200 

4 Mb.pun. magj.kryes. i Ujesjellesit “N”  Dt.25.10.2017 48091859 84,000 0 0 84,000 

          

          

              

 Totali i detyrimit     12,445,200 0 0 12,445,200 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për mallrat dhe shërbimet (Nga të ardhurat e veta) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data e 

faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate vitit 

2021 

Shlyerjet 

gjatë 

vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2021 
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1 Sherbimet Publike “B” Sh.p.k 02.10.2018 30.06.2020  15,373 0 0 15,373 

    31.07.2020  1,083,369 0 0 1,083,369 

    31.08.2020  963,644 0 0 963,644 

    30.11.2020 86069568 1,033,428 0 0 1,033,428 

    31.12.2020   1,072,281 0 1,072,281 

    31.01.2021   926,616 0 926,616 

    28.02.2021   838,017 0 838,017 

    31.03.2021 3 2021  1,032,728 0 1,032,728 

    30.04.2021 4 2021  956,412 0 956,412 

    31.05.2021 5 2021  1,055,577 0 1,055,577 

    30.09.2021 41 2021  994,508 0 994,508 

    31.10.2021 04 2021  984,489 0 984,489 

    30.11.2021 05 2021  1,033,428 0 1,033,428 

2 Sherbimet Publike “V” Sh.p.k  31.12.2020    3,125,315 0 3,125,113 

    31.01.2021 5 2021  3,125,315 0 3,125,315 

    01.04.2021 7 2021  20,000 0 20,000 

    04.08.2021 20 2021  3,867,641 0 3,867,641 

    05.10.2021 26 2021  3,736,534 0 3,736,534 

    01.11.2021 30 2021  3,867,640 0 3,867,640 

3 Fatura te OSHEE OSHEE Kavaje  31.12.2020 X 26,163,567 13,200,000 0 39,363,567 

4 Fatura te Postes Kavaje Dega e Post. 

Kavaje 

 31.12.2021 X 803,677 201,187 0 1,004,864 

5 Materiale Hidraulike M.K 10.10.2017 17.10.2017 45770379 5,743,080 0 0 5,743,080 

6 Kancelari M.K 10.11.2017 17.11.2017 45770386 4,982,400 0 0 4,982,400 

7 Paisje per Cerdhen E.L  24.12.2019 83114339 537,600 0 0 537,600 

8 Materiale pastrimi “E” 13.10.2017 

 
15.10.2017 16800275 1,164,600 0 0 1,164,600 

9 Materiale elektrike “V” sh.p.k  10.04.2019 74079847 784,720 0 0 784,720 

    10.04.2019 74079848 763,560 0 0 763,560 

    23.04.2019 74079877 859,740 0 0 859,740 

    03.07.2019 76936624 474,750 0 0 474,750 

    03.07.2019 76936626 717,034 0 0 717,034 

10 Materiale Pastrimi “S” 15.11.2018 

 
25.11.2018 58659388 3,300,000 0 0 3,300,000 
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11 Blerje Zbukurime per vit te ri “S”  18.12.2020 88250604 750,000 0 0 750,000 

12 Blerje dezinfektante per Kovid “S”  02.12.2020 88250656 339,000 0 0 339,000 

13 Sherbime mjeti “T” sh.p.k  09.10.2019 80042675 105,451 0 0 105,451 

14 Blerje fikse zjarri E.P   04.07.2019 74313637 799,999 0 0 799,999 

15 Blerje dokumentacioni Shtyp.e Let. me vl.  14.01.2019 68522671 156,000 0 0 156,000 

16 Zhvendosje Shtylla tensioni “A”  24.07.2019 72077596 815,760 0 0 815,760 

17 Blerje goma A.K  27.08.2020 91560547 262,800 0 0 262,800 

18 Blerje goma K. Z  05.06.2020 88280331 134,400 0 0 134,400 

19 Riparim Solete “D”  08.09.2020 81292663 345,748 0 0 345,748 

20 Bl.Materiale bojatisje “A”  28.09.2020 88968398 224,400 0 0 224,400 

21 Akte ekspertize teknike Instituti i Ndertimit  01.12.2020 88778948 257,600 0 0 257,600 

    12.08.2020 88778740 300,000 0 0 300,000 

    14.09.2021 377 2021 181,697 0 0 181,697 

    14.09.2021 379 2021 200,000 0 0 200,000 

    14.09.2021 05 2021 178,237 0 0 178,237 

22 Materiale Dezinfektimi “T “ sh.p.k  10.09.2020 88775263 245,950 0 0 245,950 

23 Materiale per Zjarrfiksen “G” Sh.p.k  
28.05.2020 85688563 

380,400 0 0 380,400 

24 Ekzek.vend.gjyqesore “B”  10.07.2020  420,150 0 0 420,150 

25 Kontrate Karburanti “G” 26.04.2019 

 

03.05.2021 

 

 817,354 0 0 817,354 

27 Sigurim Mjetesh “I”  28.07.2021 78804 21 383,208 0 0 383,208 

    28.07.2021 77243 21 43,187 0 0 43,187 

    28.07.2021 77034 21 43,187 0 0 43,187 

    28.07.2021 77028 21 43,187 0 0 43,187 

28 Blerje tubacione uji per zjarrfiks. E.P  25.10.2019 78190389 533,333 0 0 533,333 

          

 Totali i detyrimit     57,351,590 40,037,486 0 97,389,076 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
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 Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për mallrat dhe shërbimet (Nga granti) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data 

e faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate 

periudhës 

Jan-dhjet. 

2021 

Shlyerjet 

gjatë 

vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

31.12.2017 

1 Blerje Kancelarie “I”  23.02.2021 75 2021 565,200 0 0 565,200 

2 Akomodim Futbolliste “S”  15.10.2018 58659381 720,000 0 0 720,000 

3 Akte ekspertize teknike InstitutiNdertimit  14.09.2021 378 2021 100,000 0 0 100,000 

4 Dezinfektim Spille “S”  06.12.2019 76177989 900,000 0 0 900,000 

5 Blerje materiale Pastrimi “S”  23.06.2020 77328784 1,797,600 0 0 1,797,600 

6 Sherbimet Publike “B”SH.P.K  30.06.2021 6 2021  954,956 0 954,956 

 Sherbimet Publike “B”SH.P.K  30.07.2021 1 2021  1,061,193 0 1,061,193 

 Sherbimet Publike “B”SH.P.K  31.08.2021 2 2021  1,024,040 0 1,024,040 

7 Sherbimet Publike “V” Sh.p.k  01.09.2021 23 2021  3,867,641 0 3,867,641 

8 Sigurim Mjetesh “I”.  28.07.2021 77581 21 11,041 0 0 11,041 

 Sigurim Mjetesh “I”.  28.07.2021 77083 21 11,041 0 0 11,041 

 Sigurim Mjetesh “I”.  28.07.2021 78804 21 28,335 0 0 28,335 

9 Materiale elektrike “V” sh.p.k  25.04.2019 74079885 484,080 0 0 484,080 

 Materiale elektrike “V” sh.p.k  25.04.2019 74079882 715,200 0 0 715,200 

          

 Totali i detyrimit     5,332,497 6,907,830  12,240,327 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Faturat e pa likuiduara në datën 30.06.2022 për investimet (Te padeklaruara dhe jo nga fondet tona) 
Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 

Numri dhe data 

e faturës 

 

Numër 

serial 

fature 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

ne 

31.12.2020 

Shtesat 

gjate 

periudhës 

Jan-dhjet. 

2021 

Shlyerjet 

gjatë vitit 

2021 

Vlera e 

detyrimit me 

30.06.2022 

1 Rikonstruks Magjistralit Kryesor te 

Ujesjellesit 

“H” SH.P.K Dt.07.08.2017 ….Dt.26.03.2021 

 
 

0 25,003,540 15,000,000 10,003,540 
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2 Rikonstruks Magjistralit Kryesor te 

Ujesjellesit Gose 

“V” Dt.26.04.2021 ….dt.09.12.2021 

 
 

0 19,330,711 13,484,490 5,846,221 

3 Ndertim i Rrjetit te KUZ Lagjia e re 

Gose B.Rrogozhine 

 

“M” SH.P.K Dt.03.11.2020 … dt.30.11.2021  0 429,124  429,124 

   Dt.03.11.2020 ... dt.31.12.2021  0 2,658,907  2,658,907 

   Dt.03.11.2020 ….dt.28.02.2022  0 2,097,395  2,097,395 

   Dt.03.11.2020 …. dt.31.03.2022  0 1,848,227  1,818,227 

   Dt.03.11.2020 …. dt.24.05.2022  0 2,310,328  2,310,328 

              

 Totali i detyrimit     0 53,678,232 28,484,490 25,163,742 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Aneksi 3, pika 2.4. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit trajtuar nga faqja 21 deri në faqen 33 të raportit të auditimit. 
Të paraqitet në mënyrë analitike lista e vendimeve gjyqësore të ardhura në financë dhe likujdimet e kryera prej saj për dëmshpërblim page, për punonjësit e 

larguar nga puna. 

Në lekë 

Emri i kreditorit 
Vendim Gjykate 

nr. datë 

Objekti i Vendimit 

Vlera e 

detyrimit 

sipas 

Vendimit te 

Gjykatës 

Gjendja e 

palikujduara 

31/12/2020 

 

Vendime të ardhura gjatë vitit 2021 
Detyrimi total 

Likujuduar 

ne vitin 2021 

Gjendja e 

palikujduarar më 

31.12.2021 

 

 
Nr dhe data e 

vendimit 

Vlera e vendimit 
 

  

1 2 3 4 5 6 7  8=5+7 9 10=8-9 

AKU Tirane … dt.18.09.2018 417,200 300,000 237,200 0 0  237,200 0 0 

Insp.Mbr.Territori … dt.30.04.2018 770,000  637,200 0 0  400,000 217,050 420,150 

  1,187,200  637,200    637,200 217,050 420,150 

Emri i kreditorit 
Vendim Gjykate 

nr. datë 

Objekti i Vendimit 
Vlera e 

detyrimit 

sipas 

Vendimit te 

Gjykatës 

Gjendja e 

palikujduara 

31/12/2021 

 

Vendime të ardhura gjatë vitit 2022 
Detyrimi total 

Likujuduar 

ne vitin 2022 

Gjendja e 

palikujduarar më 

30.06.2022 

 

 
Nr dhe data e 

vendimit 

Vlera e vendimit 
 

  

1 2 3 4 5 6 7  8=5+7 9 10=8-9 

“SH”     
..dt.17.06.202

1 

2,883,480 
 2,883,480 

 2,883,480 

Inspektoriati i Mbr. 

Teritorit 
    

… 

dt.15.07.2021 

 

3,507,200 
 3,507,200 

  

3,507,200 

          6,340,680 

 

Burimi:Bashkia Rrogozhinë
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Struktura e Drejtorisë të Ardhurave Lokale për vitin 2021 është paraqitur në Aneksin nr 1 pika 

2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Nr. 

 

Emri 

Mbiemri 

Funksioni 

Sipas Strukturës 
Lloji i shkollës 

Larte ose 

i mesëm 

Urdhri i 

emërimit 

Nr, datë 

Urdhri 

largimit 

Nr, datë 

Pozicioni i punës 

1.  R.S Drejtor Ekonomi  larte 02.02.2017 31.5.2022 Drejtor i Dr.te ardhurave  

2.  A.K Përgjegjës Administrim 

Biznes 

larte 11.09.2019 - Pergjegjes Sek. të biznesit 

dhe Kontabilizimit e të 

Ardhurave 

3. R.B Specialist  Finance-banke larte 12.07.2017 - Spec. Sek. të biznesit dhe 

Kontabilizimit/Ardhurave 

4. O.T Specialist Finance-banke larte 18.05.2021 

 

- Spec. Sek. të biznesit dhe 

Kontabilizimit/Ardhurave 

5. A.H Inspektor Finance-banke larte 24.03.2016 - Inspek. i Taksave/tarifave 

Familjare 

6. F.M Inspektor Finance- 

Kontabilitet 

larte 17.11.2014 - Inspek. i Taksave/tarifave 

Familjare 

7. S. X Taksambledhes  - mesem 15.07.2013 - Taksambledhes 

8. G.E Specialist  Finance 

Agrare 

Larte  31.05.2021 - Specialist tatim taksash 

Nj.Adm Gose 

9. N.B  Specialiste Ekonomi 

Agrare 

Larte 20.08.2015 - Spec. tatimtaks.Nj.Adm 

Lekaj 

10. T.E Specialist Finance-

kontabilitet 

Larte 20.08.2015 - Spec.Tatimtaks.Nj.Adm 

Kryevidh 

11. E.E Inspektor  shkenca 

ekonomike 

Larte 01.09.2020 - Inspektor Taksave dhe 

Tarifave , Kryevidh 

12. H. S Taksambledhes  - mesem 20.08.2015 30.11.202

1 

Taksambledhes Sinaballaj 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Aneksin nr. 2 pika 2.6 i Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave, për vitin 2021” 
në 000/lekë: 

 

Nr 

 

Lloji 

i 

Taksës 

Viti 2020 Viti 2021 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

a b 4 5 6 7 8 9 

I Te ardhura nga Taksat 109,947,676 71,458,105 65 89,765,939 72,821,350.8 81,1 

1. 1 Taksa biznesi i vogel 4,500,000 2,839,974 65 3,000,000 2,185,515 72,9 

2. 3 
Taksa e Pasurisë,ndertese 

familjar 18,450,500 10,414,045 56,4 

17,709,000 13,443,357 75,9 

3.  Taksa e Pasurisë,ndertese biznes 10,554,714 5,324,834 50,4 11,016,000 9,155,240 83,1 

4. 5 Taksa mbi token Bujqesore 34,008,373 19.817,265 58,3 27,125,015 28,304,837 104,3 

5.  Takse hoteli 3,981,200 3,416,790 85,8 5,053,950 4,810,220 95,2 

6.  Taksa e ndik te infrastruktur 8,000,000 13,012,108 162,7 12,660,000 8,778,893 69,3 

7.  Takse kalim pronesie 2,308,864 68,686.67 3 150,000 200,718.8 133,8 

8. 6 Takse mbi rregj e Automjete 4,500,000 9,938,301 220,9 1.800,000   

9.  Takse regjistrim veprimtarie 650,000 963,300 148,2 480,000 1,029,300 214,4 

10. 7 
Takse per hapësira 

publike(ant+treg) 2,105,000 604,800 28,7 

801,440 508,290 63,4 
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Nr 

 

Lloji 

i 

Taksës 

Viti 2020 Viti 2021 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

a b 4 5 6 7 8 9 

11.  Takse Tabele 1,987,700 1,333,530 67,1 2,887,700 1,318,285 45,7 

12. 8 Takse reklame 13,363,325 1,956,970 14.6 1,838,225 1,079,695 58,7 

13.  Takse e perkohshme 488,000 2,500 0,5 87,440   

14.  Qera toka bujqesore    388,001   

15.  Takse Trualli 1,050,000   2,769,168 2,000 0,1 

16.  Takse Shfrytezim karburantesh 4,000,000 1,765,000  2,000,000 2,005,000 100,3 

II Te ardhura nga Tarifat 92,994,120 18,873,197 20,3  81,107,597 42,809,854 52,8 

1. 1 Tarife Pastrimi 11,445,000 9,816,032 85,8 11,316,000 246,500 2,2 

2.  Tarife Pastrimi Familjar 5,150,000   8,196,000   

3.  Tarife per Hap. publike 350,400   296,000   

4.  Tarifë shërbim familjar 5,397,200 2,887,160 53,5 8,397,200 15,937,369 189,8 

5.  Tarife gjelberimi biznes 2,100,000 2,580,833 122,9 2,100,000 3,106,843 147,9 

6.  Takse Vendore per truall  228,900     

7.  Tarife ndriçimi biznes 889,600 1,722,192 193.6 2,136,000 2,773,793 129,9 

8.  Tarife vendore per urbanistike  592,060  889,600 2,101,239 236 

9.  Tarife parkimi 335,000 16,000 4,8 42.000 1,800 4,3 

10.  Tarife mbi mirmb. varrezash 300,000 415,500 138,5  887.500  

11.  
Tarife per paisje per deshmi 

aftesie    

   

12.  Tarife per sherbim adminisrativ 721,100 116,050 16,1 300.000   

13.  Tarife rregullatore 1,255,000   216,000 8,000 3,7 

14.  Tarife pastrimi dhe higjene  344,550     

15.  Sporti dhe kultura 1,500,000   1,500,000   

16.  Tarife per deshmi aftesie  7,400     

17.  Leje Transporti 210,000 91,300 43,5 210,000   

18.  Tarife per vaditjen e tokes bujq. 5,975,000   3,050,000   

19.  
Grante per pjesm. Regj. 

Automjeti    

7,828,000 6,300,981 80,5 

20.  
Grante nga pjesm.tat. ardh. 

Persona    

 6.764,595  

21.  
Sponsorizime nga Org. Jo 

Qeveritare    

 1,800,000  

22.  Tarifa te tjera 57,365,820 55,220 0,1 34,630,797 2,881,234 8,3 

III Te ardhura nga shitja e prones 5,960,804 3,546,345 59,5 5,652,024 3,000,960 53,1 

1 Shitje te pronave       

2 Leje Banimi 250,000   490,020   

3 Qera per toka e kullota 3,000,000 600,450 20 801,200   

4 Qera nga ndertesat 150,000 1,763,441 

1175.

6 

1,800,000   

5 Interesa nga te Ardhurat       

6 Te Ardh. Nga Prodh. Pyjore 2,560,804 1,182,454 46,2 2,560,804 3,000,960 117,2 

IV Te Ardhura nga firma te tjera  62,518,300 17,437,960 27,9 80,810,000 31,246,780 38,7 

 Tarife per hartim planimetrie 410,000   410,000   



94 
 

 

 

Nr 

 

Lloji 

i 

Taksës 

Viti 2020 Viti 2021 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

 

Plan 

 

Fakt 

 

% 

a b 4 5 6 7 8 9 

 Takse Aplikim(hapje dosje) 55,000   330,000   

 

Leje shfrytz. perkohshem(brez 

rere) 15,240,000 17,437,960 114,4 

20,000,000 31,246,780 156,2 

 Punime deklarate paraprake 330,000   330,000   

 Punime pa deklarate paraprake 330,000   210,000   

 Piketim Objekti 210,000   210,000   

 Perfundim i themeleve 410,000   410,000   

 Perfundim i karabinas 380,000   380,000   

 Perfundim i sistemeve te jasht 225,000   225,000   

 Certefikate perdorimi banesa 225,000   225,000   

 Certefikate perdorimi biznes 330,000   330,000   

 Certefikate perdorimi Pall+bregd 750,000   750,000   

 Leje Ndertimi 43,623,300   57,000,000   

V Te Ardhura te tjera 5,025,000 403,402 8 403,402 541,440 98,2 

 Te ardhura nga gjoba 5,025,000 403,402 8 403,402 541,440 98,2 

 GJITHSEJ ( I+II+II+ IV) 276,445,9000 111,719,008 40,41 257,877,000 150,410,875 58,33 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
 

Aneksi nr. 3 pika 2.6 Debitorët e taksës së ndikimit në infrastrukturë për periudhën 01.01.2021 

deri më 30.06.2022, të cilëve nuk i është përcaktuar sipërfaqja si dhe nuk i është llogaritur 0.5% 

tak ndikimi në infrastrukturë 
Nr. 

Rendo

r 

Emer Atesi Mbiemer ZK. Adresa Nr.pas. 
Nr.vend

im 
Date 

1 L H H 3234 L.nr.2 Rrogozhine 4/365/3 … 11.03.2021 

2 M N S 2140 Kërçukaj,Gosë 53/3/2 … 11.03.2021 

3 S Q D 3235 L.nr.2 Rrogozhinë 455/46 … 25.03.2021 

4 F R K 1814 Gosë 60/19/1 … 25.03.2021 

5 I F S 1704 Gërmenj, Lekaj 253/9/1 … 10.03.2021 

6 E G M 3235 L.nr.2, Rrogozhinë 222/1/4 … 16.03.2021 

7 A H S 3235 Rrogozhinë         …. 26.01.2021 

8 F A X 3235 Rrogozhinë   … 26.01.2021 

9 N M T 2399 Lekaj   … 04.03.2021 

10 D S Ç 2140 Gosë   … 02.02.2021 

11 G D B 2058 Gosë   … 02.02.2021 

12 H D S 2140 Gosë   … 02.02.2021 

13 T S M 2140 Gosë   … 02.02.2021 

14 S S M 3235 Rrogozhinë   … 02.02.2021 

15 R H T 3235 Rrogozhinë   … 02.02.2021 

16 A B Q 3235 Rrogozhinë   … 03.02.2021 

17 B Q M 2399 Lekaj   … 03.02.2021 

18 F. J S 1814 Gosë   … 03.02.2021 

19 Q S M 3235 Rrogozhinë   … 03.02.2021 

20 A K P 3234 Rrogozhinë   … 03.02.2021 

21 S Y G 3234 Rrogozhinë   … 03.02.2021 

22 L A M 3175 Kryevidh   … 09.02.2021 

23 Z S A 2399 Lekaj   … 12.02.2021 

24 F S K 1083 Kryevidh   … 15.02.2021 

25 T M A 3235 Rrogozhinë   … 15.02.2021 

26 Y B T 2399 Lekaj   … 24.02.2021 

27 I A S 1815 Gose   … 24.02.2021 

28 S X M 1815 Gose   … 01.03.2021 
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29 Y R P 3234 Rrogozhinë 2/174/1       …. 11.03.2021 

30 F Q 
 

3234 Rrogozhinë 4/345 …. 29.03.2021 

31 T F Ç 1814 Gose 40/7 …. 06.04.2021 

32 T S L 2140 Gose 285/3/1       …. 06.04.2021 

33 D F Ç 1814 Gose 40/7/1 …. 06.04.2021 

34 S Q L 3774 Gose 160/9 …. 06.04.2021 

35 B Z B 3235 Rrogozhinë 148/4 …. 06.04.2021 

36 B X A 3234 Rrogozhinë 2/102 … 08.04.2021 

37 A R E 2140 Gose 161/51 … 08.04.2021 

38 Z K D 3234 Rrogozhinë 1/203/1 … 08.04.2021 

39 H R S 1814 Gose 222/1/4 … 08.04.2021 

40 T A S 2140 Gose 56/19 … 08.04.2021 

41 D H P 2058 kalush, Gose 35/25 
 

08.04.2021 

42 A X S 2838 Kryevidh 125/25         … 08.04.2021 

43 Y S B 
1815 

Gose 

228/11
6/1  08.04.2021 

44 E H Ç 2292 Kryevidh 27/14 …. 15.04.2021 

45 E F G 1704 Germenj, Lekaj 212/15 … 15.04.2021 

46 G E U 
2399 

Lekaj 
261/29/

1 
… 

15.04.2021 

47 L A A 2140 Gose 213/8 … 15.04.2021 

48 S R T 2140 Gose 161/13       …. 15.04.2021 

49 B H G 3235 Rrogozhinë 480/6/1 …. 16.04.2021 

50 S R D 3235 Rrogozhinë 205/24 … 16.04.2021 

51 A X N 1704 Germenj, Lekaj 258/3/1 …. 16.04.2021 

52 A M A 3235 Rrogozhinë 239/8 … 16.04.2021 

53 K M A 3235 Rrogozhinë 239/6 …. 16.04.2021 

54 A S V 2140 Gose 161/84 …. 22.04.2021 

55 S S K 
2538 

Luzi Madh. Lekaj 
129/4/1

0 
…. 

22.04.2021 

56 E A X 2140 Gose 184/80 …. 22.04.2021 

57 N S S 2140 Gose 198/65 …. 22.04.2021 

58 I S S 
2140 

Gose 

198/87/

3 
…. 

22.04.2021 

59 A A S 2140 Gose 56/17 …. 22.04.2021 

60 H D D 2399 Lekaj 68/1/3       ….. 11.03.2021 

61 M H S 3234 Rrogozhinë 4/499/1 …. 16.03.2021 

62 Y S B 
1815 

Gose 

228/11

6/4 
…. 

16.03.2021 

63 S A T 3234 Rrogozhinë 1/141/2 …. 16.03.2021 

64 S I K 
3235 

Rrogozhinë 

259/17/

1 
…. 

11.03.2021 

65 S G K 3234 Rrogozhinë 1/280 …. 28.07.2021 

66 A F M 3235 Rrogozhinë 342/1/1 …. 27.07.2021 

67 A S M 2140 Gose 210/16 …. 28.07.2021 

68 L M H 2538 Lekaj 7./10 …. 28.07.2021 

69 I I S 
1814 

Gose 

221/15/

5 
…. 

02.07.2021 

70 I K S 
1814 

Gose 
221/13/

1 
….. 

02.07.2021 

71 I I S 
1814 

Gose 

221/14/

1 
…. 

02.07.2021 

72 A E ç 3514 Kryevidh 152/1/1 …. 02.07.2021 

73 D I M 1512 Kryevidh 73/115 …. 13.07.2021 

74 S E K 2140 Gose 159/4/6 …. 30.07.2021 

75 N M M 3501 Kryevidh 41/95 …. 12.08.2021 

76 S X M 3234 Rrogozhinë 1/276/1 …. 12.08.2021 

77 P F Ç 
2140 

Gose 
198/92/

1 
…. 

12.08.2021 

78 F M P 2399 Lekaj 122/1 …. 19.08.2021 

79 H R B 
3235 

Rrogozhinë 

491/16

2 
…. 

02.08.2021 

80 L P P 3175 Kryevidh 7./12 …. 16.09.2021 

81 S B T 2399 Lekaj 187/8 …. 22.09.2021 
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82 A Z E 
1512 

Kryevidh 

73/231/

2 
… 

23.09.2021 

83 Z N E 1512 Kryevidh 73/231 … 23.09.2021 

84 S A M 3175 Kryevidh 165/26 … 23.09.2021 

85 A D T 1815 Gose 231/18 … 24.09.2021 

86 S D T 
1815 

Gose 

231/18/

3 
… 

24.09.2021 

87 D A D 3819 Lekaj 232/38    … 27.09.2021 

88 F S A 2888 Kryevidh 87/2    …. 26.08.2021 

89 A M A 3234 Rrogozhinë 1/248/1 … 01.09.2021 

90 J M B 2399 Lekaj 169/2/2 … 07.09.2021 

91 N A T 3234 Rrogozhinë 1/214 … 14.09.2021 

92 S X Q 3234 Rrogozhinë 4/100/7 … 14.09.2021 

93 B H E 2888 Kryevidh 44/15 … 14.09.2021 

94 E S B 1815 Gose 228/62 … 15.10.2021 

95 F R K 1814 Gose 50/91 …. 15.10.2021 

96 M H B 3234 Rrogozhinë 1/145/3 … 18.10.2021 

97 X J K 1083 Gose 61/9/2 … 19.10.2021 

98 F S Ç 2140 Gose 198/92 … 21.10.2021 

99 A J B 
1932 

Lekaj 
3/23/20

01 
   …. 

26.10.2021 

100 A B D 3774 Gose 432/2 …. 27.10.2021 

101 A S B 
1815 

Gose 

228/64/

1 
…. 

27.10.2021 

102 R J V 2058 Gose 43/5/1 …. 30.09.2021 

103 G B M 
3235 

Rrogozhinë 

483/42/

2 
…. 

30.09.2021 

104 R J V 2058 Gose 33/3/1 …. 30.09.2021 

105 S R Sula 3450 Sinaballaj 84/19/1 …. 30.09.2021 

106 N C K 3235 Rrogozhinë 342/7/2 …. 30.09.2021 

107 A N M 3234 Rrogozhinë 4/373/1 …. 30.09.2021 

108 K R S 1815 Gose 224/3/4 …. 30.09.2021 

109 E H M 2888 Kryevidh 93/2 … 04.10.2021 

110 O J T 3235 Rrogozhinë 209/6 … 04.10.2021 

111 D R B 3235 Rrogozhinë 481/18 … 04.10.2021 

112 A I T 3234 Rrogozhinë 4/517 … 07.10.2021 

113 Z S D 3234 Rrogozhinë 4/400/1 … 08.10.2021 

114 K S Q 3235 Rrogozhinë 155/5/3 …. 02.11.2021 

115 A L D 3774 Gose 44/31 …. 04.11.2021 

116 M B B 3501 Kryevidh 38/24 … 11.11.2021 

117 L D S 3235 Rrogozhinë 310/6/3 … 11.11.2021 

118 E X X 3914 Kryevidh 20/5/1 … 12.11.2021 

119 E B T 2399 Lekaj 187/23 … 16.10.2021 

120 K E S 3234 Rrogozhinë 4/311 … 16.11.2021 

121 T A H 1932 Lekaj 30/112     …. 17.11.2021 

122 A S C 1704 Lekaj 123/2 …. 17.11.2021 

123 L E K 3234 Rrogozhinë 4/554 …. 19.11.2021 

124 Z S M 
3235 

Rrogozhinë 

483/41/

1 
…. 

19.11.2021 

125 A H M 3397 Sinaballaj 147/5/6 …. 19.11.2021 

126 M M G 
3235 

Rrogozhinë 

381/38/

1 
…. 

19.11.2021 

127 X M T 3235 Rrogozhinë 63/2/2 …. 22.11.2021 

128 A H K 1083 Gose 120/40      ….. 14.05.2021 

129 J S I 1814 Gose 257/10 …. 14.05.2021 

130 G H S 3234 Rrogozhinë 1/257/1 …. 11.05.2021 

131 I S B 1932 harizaj, Lekaj 72/9/2 …. 10.05.2021 

132 X S S 
2140 

Gose 
198/87/

4 
      …. 

10.05.2021 

133 F R B 2393 lekaj 20/6/2 …. 23.04.2021 

134 D R B 2393 lekaj 20/15 … 23.04.2021 

135 A H K 1083 Gose 120/40 …. 14.05.2021 

136 A I L 2058 Gose 119/12 …. 23.04.2021 
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137 T A S 2140 Gose 56/19       ….. 08.04.2021 

138 A A S 2140 Gose 56/17       …. 22.04.2021 

139 E X S 3825 Sinaballaj 122/1/5 …. 10.05.2021 

140 D J J 3914 Kryevidh 12/0/1 …. 26.11.2021 

141 K N H 1704 Lekaj 190/14 …. 01.12.2021 

142 H R C 1814 Gose 59/29 …. 01.12.2021 

143 A H K 3235 Rrogozhinë 458/1/1 … 02.12.2021 

144 G A T 2399 Lekaj 124/15 ….. 09.12.2021 

145 U M M 3234 Rrogozhinë 1/136/1 …. 11.12.2021 

146 A X L 2538 Lekaj 27/3 …. 23.12.2021 

147 D L D 3235 Rrogozhinë 455/9/5 …. 29.12.2021 

148 N M V 1932 Lekaj 661/1/1 …. 30.12.2021 

149 A B D 3774 Gose 52/5 ….. 30.12.2021 

150 A T G 
3235 

Rrogozhinë 
422/39/

1 
….. 

31.12.2021 

151 L E D 
3235 

Rrogozhinë 

460/33/

1 
…. 

31.12.2021 

152 R H G 3235 Rrogozhinë 433/5/1 …. 31.12.2021 

153 N H G 3234 Rrogozhinë 2/241/1 …. 31.12.2021 

154 H R A 3234 Rrogozhinë 1/55/1 … 31.12.2021 

155 A B D 3774 Gose 52/5 … 10.01.2022 

156 A S X 3234 Rrogozhinë 483/45 …. 12.01.2022 

157 A N E 
3501 

Kryevidh 

12/3/20

03 
…. 

12.01.2022 

158 G Q B 2140 Gose 183/16 …. 17.01.2022 

159 N S S 3427 Kryevidh 56/0 …. 17.01.2022 

160 S A M 3235 Rrogozhinë 483/6 … 18.01.2022 

161 R X B 3774 Gose 122/31 … 20.01.2022 

162 B S S 1815 Gose 244/8 …. 20.01.2022 

163 C N S 
1083 

Gose 

101/38/

1 
… 

24.01.2022 

164 E E K 1083 Kryevidh 61/3/3 … 24.01.2022 

165 K E K 1083 Kryevidh 61/3/2 …. 24.01.2022 

166 A J L 3234 Rrogozhinë 1/367/1 …. 24.01.2022 

167 D H S 1512 Kryevidh 73/14 … 24.01.2022 

168 Z Q K 2292 Kryevidh 147/7/1 … 25.01.2022 

169 X F M 3235 Rrogozhinë 216/6 …. 25.01.2022 

170 S R E 1512 Kryevidh 45/19 …. 25.01.2022 

171 F S M 3235 Rrogozhinë 343/0 …. 26.01.2022 

172 M L A 3235 Rrogozhinë 460/42 …. 26.01.2022 

173 U S B 3890 Lekaj 389/2 …. 26.01.2022 

174 G B M 3235 Rrogozhinë 245/10 …. 26.01.2022 

175 R A B 3235 Rrogozhinë 440/7 … 26.01.2022 

176 J S H 
2399 

Lekaj 

261/52/

1 
…. 

26.01.2022 

177 I O D 
3235 

Rrogozhinë 

455/36/

1 
… 

28.01.2022 

178 A L D 3774 Gose 44/31/2 …. 28.01.2022 

179 M S B 3890 Lekaj 397/2 …. 28.01.2022 

180 B Y M 3235 Rrogozhinë 226/5/1 … 28.01.2022 

181 M O De 2399 lekaj 80/1/1 …. 31.01.2022 

182 M S K 3235 Rrogozhinë 245/5 …. 01.03.2022 

183 Sh X S 2140 Gose 50/1 ….. 01.03.2022 

184 S S  C 3235 Rrogozhinë 147/7/3 …. 01.03.2022 

185 F R L 1704 Lekaj 212/10 …. 01.03.2022 

186 G K S 1814 Gose 192/9/1 … 01.03.2022 

187 I L S 3235 Rrogozhinë 305/6/2 …. 03.03.2022 

188 L S M 1704 Lekaj 190/25 …. 03.03.2022 

189 B M T 1814 Gose 60/6 …. 03.03.2022 

190 A M K 3234 Rrogozhinë 4/471/1 …. 03.03.2022 

191 D F T 2399 Lekaj 187/9 …. 03.03.2022 

192 B L T 
2399 

Lekaj 

187/10/

1 
…. 

03.03.2022 
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193 J B K 
2399 

Lekaj 

133/17/

1 
….. 

04.03.2022 

194 F A D 3234 Rrogozhinë 218/6 ….. 04.03.2022 

195 H S K 3235 Rrogozhinë 250/28 … 04.03.2022 

196 S A B 3914 Kryevidh 113/8 …. 04.03.2022 

197 B H T 3235 Rrogozhinë 396/8 …. 04.03.2022 

198 L M S 1815 Gose 244/37 … 04.03.2022 

199 G M S 1815 Gose 244/12 …. 08.03.2022 

200 B Z G 3235 Rrogozhinë 429/1/1 …. 09.03.2022 

201 X T K 3234 Rrogozhinë 4/399/1 …. 16.03.2022 

202 Z V Sh 3320 Kryevidh 24/18 … 17.03.2022 

203 S A T 3774 Gose 139/7/1 ….. 17.03.2022 

204 A T S 3235 Rrogozhinë 216/5 ….. 24.03.2022 

205 A Z H 1932 Lekaj 188/14 …. 24.03.2022 

206 E H F 
3235 

Rrogozhinë 
375/11/

1 
….. 

25.03.2022 

207 M H T 3235 Rrogozhinë 460/57 …. 29.03.2022 

208 J H G 3235 Rrogozhinë 381/5/1 …. 01.04.2022 

209 A R G 3234 Rrogozhinë 1/159/4 …. 01.04.2022 

210 E D S 
2140 

Gose 
213/37/

1 
… 

01.04.2022 

211 K H G 3235 Rrogozhinë 381/5/2 …. 01.04.2022 

212 H V S 3450 Sinaballaj 147/9/1 … 01.04.2022 

213 S M S 3234 Rrogozhinë 4/515 …. 01.04.2022 

214 Q S B 3914 Kryevidh 118/7/1 ….. 01.04.2022 

215 M R P 3235 Rrogozhinë 472/20 …. 01.04.2022 

216 A T M 3235 Rrogozhinë 429/1/4 …. 01.04.2022 

217 R S B 2140 Gose 483/82 …. 02.04.2022 

218 L R S 1814 Gose 192/1/1 …. 02.04.2022 

219 H M T 2399 Lekaj 133/17 …. 10.05.2022 

220 Ha M H 3501 Kryevidh 07/15.0 ….. 10.05.2022 

221 E H S 3450 Sinaballaj 144/4/1 …. 19.05.2022 

222 I S k 3450 Sinaballaj 99/20/2 …. 19.05.2022 

223 T S s 3450 Sinaballaj 121/7/2 …. 19.05.2022 

224 S S k 3450 Sinaballaj 99/20/1 …. 19.05.2022 

225 E B I 
3450 

Sinaballaj 

116/15/

2 
… 

19.05.2022 

226 A A H 
3450 

Sinaballaj 

115/10/

1 
…. 

19.05.2022 

227 G I S 3450 Sinaballaj 108/4/4 …… 19.05.2022 

228 B H H 
3450 

Sinaballaj 
115/15/

5 
…. 

19.05.2022 

229 F R H 3450 Sinaballaj 150/5/3 …. 19.05.2022 

230 E I M 3501 Kryevidh 65/34/1 …. 24.05.2022 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
 

Aneksi nr.4 pika 2.6 Pajisja me autorizime e subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e 

tyre. 

Nr. Subjekti Nipt 
Afati i Autorizimit Aktiviteti Vlera per 

tu paguar 

Pagesat e 

kryera 
Banka 

Detyrimi 

Fillimi Mbarimi 

1 “M” ………….. 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 21.01.2021  

2 “G” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 23.02.2021  

3 “A” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 04.03.2021  

4 “A” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 04.03.2021  

5 “E” …………… 05.01.2021 05.01.2022 Karburant 200,000 200,000 26.01.2021  

6 “G” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 16.02.2021  

7 “M” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 21.01.2021  

8 “A” …………… 16.09.2020 16.09.2021 Karburant 200,000 200,000 08.03.2021  

9 ‘K” …………… PaAutorizim  Karburant 1,000,000   1,000,000 

10 “R” …………… 05.08.2019 05.08.2024 
Lëndë 

Djegëse 100,000 100,000 26.08.2019  
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11 “K” …………… 01.01.2021 15.06.2026 
Lëndë 

Djegëse 100,000 100,000 14.06.2021  

12 “O” Shpk …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 18.01.2021  

13 “S” …………… 01.01.2021 31.12.2021 Karburant 200,000 200,000 25.06.2021  

14 “K” …………… 04.9.2020 04.09.2021 Karburant 200,000 200,000 25.10.2021  

15 “K “ …………… PaAutorizim  Karburant Mbyllur    

16 A. T …………… 15.02.2021 15.02.2026 Karburant 100,000 100,000 20.04.2021  

17 “B” …………… Pa Autorizim Pa Autorizim Karburant 1,000,000   1,000,000 

18 “P” …………… Pa Autorizim Pa Autorizim Karburant Likuidim    

19 “B” …………… Pa Autorizim Pa Autorizim Karburant Mbyllur    

20 ‘E” …………… Pa Autorizim Pa Autorizim Karburant 1,000,000   1,000,000 

21 “S” …………… Pa Autorizim Pa Autorizim Karburant 1,000,000   1,000,000 

22 A. …………… Pa Autorizim Pa Autorizim 
Lëndë 

Djegëse 
100,000   100,000 

SHUMA    6,600,000 2,500,000  4,100,000 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë përpunuar nga grupi i auditimit. 
 

Aneksi nr. 7 pika 2.6 i gjobave të IMT për periudhën deri më 01.07.2022 

Nr. 

Subjekti 
Nr. data e 

vendimit 
Arsyeja/Shkaku i 

gjobës 

Vlera e 

gjobës 
Situata aktuale e gjobës 

Kamatëvon

esa 
Totali 

    
Likuidua

r 

Proces 

gjyqësor 

Pa 

likuiduar 
  

1 M 
Nr… dt 

13.08.2018 

Punime pa leje 

konstruksione metalike 
50,000     50,000 

2 X. K 
Nr…   dt 

30.08.2018 
Punime pa leje 500,000     500,000 

3 K. A 
Nr…  dt 

16.05.2019 
Punime pa leje 500,000     500,000 

4 A. M 
Nr…  dt 

16.05.2019 
Tejkalim Leje 50,000     50,000 

5 R. X 
Nr…  dt 

16.07.2019 
Punime pa leje 500,000     500,000 

6 L. C 
Nr…  dt 

29.06.2020 
Punime pa leje 500,000     500,000 

7 G. G 
Nr…  dt 

26.06.2021 

Punime pa leje 

konstruksione metalike 
50,000     50,000 

8 N.D 
Nr...  dt 

08.07.2021 
Punime pa leje 500,000     500,000 

9 G. H 
Nr…  dt 

07.02.2022 
Punime pa leje 500,000     500,000 

10 A. K 
Nr…  dt 

07.02.2022 
Punime pa leje 500,000     500,000 

11 D. H 
Nr…  dt 

03.03.2022 
Punime pa leje 500,000     500,000 

12 P.G 
Nr…  dt 

03.03.2022 
Punime pa leje 500,000     

500,000 

13 S. B 
Nr…  dt 

16.05.2022 
Punime pa leje 500,000     

500,000 

14 I. S 
Nr…  dt 

30.05.2022 
Punime pa leje 500,000     500,000 

 Totali Gjendje 01.07.2022  
5,650,00

0 
    5,650,000 

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 
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Aneksi nr. 1 pika 3 Aktivi i Bilancit 2021  
Në lekë 

Nr.     Ushtrimi Ushtrimi 

Reshti 
Referenca 

e 
E M E R T I M I  

I Paraardhes 

  Logarive   Mbyllur   

1 A A K T I V E T  2,382,116,597 1,979,085,775 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 436,843,976 281,325,227 

3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 88,267,296 32,221,911 

4 531 Mjete monetare ne Arke     

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke     

6 520 Disponibilitete ne Thesar 83,338,096 27,264,261 

7 50 Letra me vlere 

 

  

8 532 Vlera te tjera 4,929,200 4,957,650 

9 54 Akreditiva dhe paradhenie     

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)     

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 30,102,283 30,868,912 

12 31 Materiale 20,228,967 21,851,158 

13 32 Inventar I imet 9,873,316 9,017,754 

14 33 Prodhim nre proces     

15 34 Produkte     

16 35 Mallra     

17 36 Kafshe ne rritje e majmeri     

18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve     

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit     

20 39 Provigjone perzhvlersimin e inventarit (-)     

21   3.Llogari te Arketushme 224,608,107 105,079,358 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme     

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 3,697,156 10,532,544 

24 431 Tatim e Taksa     

25 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit 100ater      

26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti     

27 435 Sigurime Shoqerore     

28 436 Sigurime Shendetsore     

29 437,438, Organizma te tjere shteterore     

30 44 Institucione te tjera publike     

31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere     

32 468 Debitore te ndryshem 56,409,159 44,375,475 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 164,501,792 50,171,339 

34 45 

Mardhenie midis institucioneve apo njesive 

ekonomike     

35 49 100aterial parashikuara per xhvleresim(-)     

36   4.Te tjera 100ateri afatshkurtra 93,866,290 113,155,046 

37 409 Parapagime     

38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin     

39 477 Diferenca konvertimi aktive     

40 481 Shpenzime per t’u shperndare ne disa ushtrime     

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 93,866,290 113,155,046 

42   II.Aktivet Afat gjata 1,945,272,621 1,697,760,548 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo material  21,103,998 16,949,998 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave     
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45 202 Studime dhe kerkime 21,103,998 16,949,998 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme     

47 21 2.Aktive Afatgjata material  1,627,034,153 1,444,262,293 

48 210 Toka, T,roje, Terene 5,839,355 5,839,355 

49 211 Pyje, Plantacione 1,596,452 1,596,452 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 298,097,858 263,256,559 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 1,302,540,922 1,149,870,470 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 3,994,177 4,992,721 

53 215 Mjete Transporti 10,457,426 13,071,782 

54 216 Rezerva Shteterore 0 0 

55 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 

56 218 Inventar ekonomik 4,507,963 5,634,954 

57 24 Aktive afatgjata te demtuara 0 0 

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata 0 0 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 62,051,960 62,051,960 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie     

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 62,051,960 62,051,960 

62   4.Investime 235,082,510 174,496,297 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo material  

  64 231 Per Aktive Afatgjata material  235,082,510 174,496,297 

 
Aneksin nr. 2 pika 3 Formatin nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” 

Nr. Nr PERMBAJTJA Periudha Periudha 
Reshti Rubrike    Raportuse  Paraardhese  

(a) (b) (c) (1) (2) 
1 I VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT -48.944.555 -146.659.665 

2 1 
Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime 
korente (+)  693.497.941 306.053.320 

3 2 Arketime e te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor      

4   
Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e 
Doganore(+) 0   

5   Te hyra nga Kontributet e Sig. shoq. e shendets(+) 0   
6   Te hyra nga ardhurat jotatimore (+) 150.410.876 101.336.709 
7   Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+)     
8   Te hyra, nga kredi e huamarrje afatshkurter(+)     
9   Te hyra nga Mjetet ne ruajtje(+)     

10   Te tjera, arketuar(+)     
11 3 Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente     
12   Per detryrime e Shpenzime nga vitet e kaluara(-)     
13   Per detryrime e Shpenzime te viti ushtrimor(-) -780.502.204 -459.230.084 
14   Pagesat per mjetet ne ruajtje(-)     
15   Per detyrime shpenzime nga te ardhurat(-) -112.351.168 -94.819.610 
16   Tatime te paguara(-)     
17   Te tjera te paguara ( - )     
18 II VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE 121.163.338 -12.297.662 

19   
Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime 
Kapitale (+)  297.848.508 442.928.749 

20   Te hyra nga te ardhurat e institucionit 100.315.000   
21   Te hyra nga shitja e Aktiveve Afatgjata (+)     

22   
Te hyra nga interesat e huadhenies dhe 
nenhuadhenies(+)     
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23   
Pagesa per detryrime e Investime nga vitet e 
kaluara(-) -23.664.007 -21.306.953 

24   Per detryrime e Investime te viti ushtrimor(-) -253.336.163 -433.919.458 
25   Huadhenie e Nenhuadhenie(-)     
26   Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-)     
27   Dividente te paguar(-)     
28 III TRANSFERTA E TE TJERA -16.173.398 -4.868.481 

29   
Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet 
(-)     

30   
Transferime ne buxhet te Fondevete pa përdorura 
(-) -16.173.398 -4.868.481 

31   Levizje e brendshme e transferta te tjera (+ -)     
32 IV Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare 56.045.385 -2.809.428 
33 V Teprica ne fillim te vitit ushtrimor 32.221.911 35.031.339 

34 VI 
Teprica e Likujditeteve ne fund te vitit 
ushtrimor 88.267.296 32.221.911 

Burimi: Drejtoria e Financës 

 
 

Aneksin nr. 3 pika 3 “Inventari kontabël i llogarisë 212 "Ndërtesa " me 31.12.2021 
Nr Emërtimii I aktiveve sipas 

Njësive Administrative 

Gjendja 
me 

31.12.2020 

Shtesa 
gjate vitit 

2021 

Gjendja më 
31.12.2021 

 Emërtimi i aktiveve sipas 
Njësive Administrative 

Gjendja me 
31.12.2020 

Shtesa 
gjate vitit 

2021 

Gjendja më 
31.12.2021 

1 

Banes Soc Kom. Rom e Egjip 

Gose 
8,485,404 

 

8,485,404 34 Qendra Shend.Gose 
1,876,958. 

 
1,876,958 

2 Ndert Shk e Mesme Ruzhdi Qehaj 

85,271,61

0 6,000,000 91,271,610 35 Ndertim Tualetesh ne shkolla 
2,057,280 

 
2,057,280 

3 Rikonstr Banese Sociale 8,653,279 

 

8,653,279 36 Kopshti femij. Gose 2,249,621  2,249,621 

4 Kopshti Zhabjak 20,265 

 

20,265 37 Ambulanca Luz I Madh 2,500,000  2,500,000 

5 Banjat e shkolles Zhabjak 55,000 

 

55,000 38 Rikonstr.q.shendetesore 3,261,120  3,261,120 

6 Banjat e shkolles Greth 55,045 

 

55,045 39 Shkolla.Mesme.Gose 3,301,137  3,301,137 

7 Shkolla Fillore Kazie 62,500 

 

62,500 40 Qendra Shendetesore Germej 3,500,000  3,500,000 

8 Shkolla Sharrdushk 93,750 

 

93,750 41 Gjendja Civile Gose 3,500,000  3,500,000 

9 Shkolla fillore Spanesh 93,750 

 

93,750 42 Shkolla Ballaj 3,771,076  3,771,076 

10 Kopsht femijesh Spille 125,000 

 

125,000 43 Rikonstruksion banesa nr.364 3,786,209  3,786,209 

11 Banjot e Shk.9-te vjeça 250,000 

 

250,000 44 

Zyrat e reja te 

Komunes(Karabina) 
4,989,455 

 
4,989,455. 

12 Shk 8 vjecare e vjeter Spille 274,825 

 

274,825 45 Zyrat Ish.Kom.Gose 5,416,745  5,416,745 

13 Kopsh.Femij.Vile-Basht 284,727 

 

284,727 46 Shkolla Mushnike 5,611,218  5,611,218 

14 Nyje sanitare plazhi Spille 321,200 

 

321,200 47 Shkolla 9-te vjeçare 5,622,115  5,622,115 

15 Rikonstruksion Lulishte 384,900 

 

384,900 48 PALLATI I KULTURES 6,072,579  6,072,579 

16 Shk 9-vjecare Greth(projekt) 397,500 

 

397,500 49 Shkolla Sterbeg 8,865,317  8,865,317. 

17 Magazina Lekaj 466,280 

 

466,280 50 Shk Okshtun,Qendra Shendetso 10,000,000  10,000,000 

18 Nyje sanitare shkolla Spille 470,244 

 

470,244 51 Shkolla Sinaballaj 11,380,162  11,380,162 

19 Rikonst Rr.Bishti Zhurit 475,482 

 

475,482 52 Shkolla Kryevidh 11,765,071  11,765,071 

20 Shkolla Fillore Domen 500,000 

 

500,000 53 Shkoll.9-teGos e Vogel 11,785,008  11,785,008 

21 Zyrat Komunes 2 kat(R.usht 535,413 

 

535,413 54 Shkolla Germej 12,000,000  12,000,000 

22 Shkolla 9-vjecare Kazie 535,893 

 

535,893 55 Zyrat e Komunes 12,734,116  12,734,116 

23 Shkolla nr.1 Greth 742,657 

 

742,657 56 Fusha e Sportit 13,253,844  13,253,844 

24 Garazh Qendres Shendets 989,401 

 

989,401 57 Shk Luz i Madh ,shtes kat dyte 16,000,000  16,000,000 

25 Qendra Shendetsore Mushnike 1,000,000 

 

1,000,000 58 Shkolla Qamil Gjuzi 17,881,675 27,332,552 45,214,227 

26 Qendra Shendetesore Zambishe 1,000,000 

 

1,000,000 59 Shkolla Zhabjak 17,914,306  17,914,306 

27 Ambulanca Shkozet 1,000,000 

 

1,000,000 60 Zyrat e reja te Komunes 20,835,389  20,835,389 

28 SHKOLLA E MESME 1,029,670 6,000,000 1,029,670 61 KOPESHTI I FEMIJEVE 22,790,511  22,790,511 

29 Q.Shendetesore Gose e Madhe 1,489,803 

 

1,489,803 62 Zyrat e Bashkise Rrogozhine 22,920,408  22,920,408 

30 Rrethim varreza publike 1,499,784 

 

1,499,784 63 Rikostr.Sh.9-te.vjeç 34,848,142  34,848,142 

31 Ambulanca Vile-Basht 1,727,196 

 

1,727,196 64 Rregullime 8,485,404  8,485,404 

32 Rikonstruksion Banesa 364 
1,758,320 

 

1,758,320 
65 Rik Shkolla 9-vjecare Lekaj 

0 
17,198,10

8 
 

33 Shkoll.9-te vjeçare 
1,837,500 

 

1,837,500 
 

Shuma 354,893,264 

50,530,66

0 

405,423,92

4 

Burimi: Drejtoria e Financës 
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Aneksin nr. 4 pika 3 Inventari kontabel i llogarise 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” me 

31.12.2021 
Nr Emërtimii I aktiveve sipas 

Njësive Administrative 
Gjendja me 
31.12.2020 

Shtesa 
gjate vitit 

2021 

Gjendja më 
31.12.2021 

Nr Emërtimi i aktiveve sipas 
Njësive Administrative 

Gjendja me 
31.12.2020 

Shtesa gjate 
vitit 2021 

Gjendja më 
31.12.2021 

1 Rikonst sheshi Fshati Luzi i Madh 19,478,489 
 

19,478,489 64 Rruga Ballaj-Lagje Çame 8,912,610  8,912,610 

2 
Reabil i Kanal sekon. Peqin-Kavaj 

51,802,593 
 

51,802,593 65 
RIKONST.RRUGA E 
VARREZAVE 9,145,800  9,145,800 

3 
Reabili i Kanal sekond. Peqin-
Kavaj 16,287,553 

 
16,287,553 66 

Rr Greth madh+lag Pez Sterbeg 
9,538,129 4,791,723 14,329,852 

4 Rivital Urban Qendre Qyt.Rrogozh 126,846,479 
 

126,846,479 67 Rruga Germej Mushnike 10,000,000  10,000,000 
5 Rikonstr.Rruga Lekaj +Rr.Varrez 10,517,864 3,000,000 13,517,864 68 Rruga qender fshati Zhabjak 10,653,024  10,653,024 

6 Rivitaliz Urban i Qendres Gose 39,557,081 11,085,664 50,642,745 69 Rr Sinaballa Thartor Demarka 10,887,790  10,887,790 

7 Ndert.i Rrjet brend.ujesj.Faza II 62,088,254 
 

62,088,254 70 RRUGA AXHENSI RR LUSHNJES 11,236,045  11,236,045 
8 Mbikq.Rrjet brend.ujesj.Faza II 434,700 

 
434,700 71 Rr ura e Çorumit-Ura Çobanit 11,431,270  11,431,270 

9 Ndert.i Rrjet brend.ujesj.Faza III 196,709,450 15,536,612 212,246,062 72 Rruga Luz I Madh Shkozet 11,600,000  11,600,000 
10 Mbikq.Rrjetit brend.ujesj.Faza e III 1,952,505 

 
1,952,505 73 Rruga Ballaj-Lagje Ostrec 14,207,564  14,207,564 

11 
Reabilitim i Diges Okshtun 

46,000,000 
 

46,000,000 74 
RRUGA QENDER-URA E 
SHABES 14,500,900  14,500,900 

12 
Rikonstr.i Rrugeve te Brend. Faza 
II 1,949,049 

 
1,949,049 75 

Rruga Pjeç-Kryevidh 
15,677,846  15,677,846 

13 Rikonstr.Rruga Greth - Rreth Greth 35,966,620 9,232,620 45,199,240 76 RRUGA QENDER ST.TRENIT 17,034,572  17,034,572 
14 Rik Rruga St.Trenit Rrogozhine 936,862 

 
936,862 77 Rruga Germej Okshtun 20,000,000  20,000,000 

15 Reabil i Kanal Kull Faza III 96,093,140 
 

96,093,140 78 Rruge Luz I Madh Lekaj 23,200,000  23,200,000 
16 Mbikq Rik.Rr Lekaj +Rr.Varrez 240,000 3,000,000 3,240,000 79 Rruga Kryeluzaj Germej 23,725,051  23,725,051 

17 Rikonstruksin Ujesjellesi Lekaj 
 

92,277,452 92,277,452 80 Rr Shk 9 vjeç-Kryevidh Qender 23,816,626  23,816,626 
18 Mb.Pun.Rikon Ujesjellesi Lekaj 

 
796,000 796,000 81 Rruga e Xhamise Faza e I 27,259,765  27,259,765 

19 Rikonstruksin Ujesjellesi Gose 
 

68,698,608 68,698,608 82 Rruga Fshatit Sterbeg 27,756,948  27,756,948 

20 Rikonstr.KUZ Gose 
 

4,806,558 4,806,558 83 Rruga Kalush 31,764,470  31,764,470 
21 makineri e paisje 74,063 

 
74,063 84 Rruga Gose-Bashtov 35,025,112  35,025,112 

22 Pus uji Shk 9-vjecare L.I Madh 115,400 
 

115,400 85 Rregullime brenda Aktiveve 35,219,935  35,219,935 
23 Sistemim Rruge Parcele 120,840 

 
120,840 86 Sistemime.te tjera 5,580,100  5,580,100 

24 Proj shkolles G.Vogel 266,986 
 

266,986 87 Stacion pompimi Kryevidh 522,142  522,142 
25 Depo Ujesjellesi Okshtun 298,480 

 
298,480 88 Stacion pompimi Greth 7,456,326  7,456,326 

26 Rruga Ura e Grethit-Patk milot 306,500 
 

306,500 89 Stacion pompimi Greth/1 150,224  150,224 
27 Ujsjellsi I ri Spanesh 350,000 

 
350,000 90 Stacion pompimi Ballaj/1 4,906,216  4,906,216 

28 PASTRIM SISTEMIM PERROI 356,364 
 

356,364 91 Stacion pompimi Ballaj /2 1,135,140  1,135,140 

29 Linje ujesj stac pompa-Kryevidh 366,000 
 

366,000 92 Stacion pompimi Harizaj 10,100,285  10,100,285 
30 Riparim Kanali Kullues 384,536 

 
384,536 93 Stacion pompimi Germenj 169,193  169,193 

31 Sistemime Kanalizimesh 451,440 
 

451,440 94 Stacion pompimi Lekaj 712,458  712,458 
32 Ndertim Ura e Hakeve 453,834 

 
453,834 95 Rezervuare VileBashtove 307,298  307,298 

33 Rruga Mushnike 470,130 
 

470,130 96 Rezervuare VileBashtove 3,989,86  3,989,869 
34 Ure Shkozet 492,160 

 
492,160 97 Rezervuare Sharrdushk 22,192,168  22,192,168 

35 Gjelberim 564,096 
 

564,096 98 Rezervuare Sterbeg 2,141,709  2,141,709 
36 Trotuar Rruga dy Cezmet 639,975 

 
639,975 99 Rezervuare Domen 7,994,866  7,994,866 

37 Proj Rruga Gose e vogel 757,000 
 

757,000 100 Kanal kullu kk 1-1 Greth-Spille 192,192  192,192 

38 Riparim Dyersh 780,000 
 

780,000 101 Kanal kullu kk 1-2 Greth-Spille 120,960  120,960 
39 Lulishte Qender-Ura mekeve 790,922 

 
790,922 102 Kanal kullu kk 1-3 Greth-Spille 104,365  104,365 

40 Rruga e lagjes Shalje 829,734 
 

829,734 103 Kanal kull kk 3-1 Greth-Spille 401,500  401,500 
41 Pastrim I Perroit te Hazizit 999,312 

 
999,312 104 Kanal kullu kk 3-2 Greth-Spille 350,400  350,400 

42 Rruga Shk Vjeter - Luz I Madh 1,100,000 
 

1,100,000 105 Kanal kull kk 51 Gose -Shkozet 2,154,729  2,154,729 
43 Rruga Sinaballaj Hasdushk 1,449,528 

 
1,449,528 106 Kanal kull kk 56/2 Gos -Kalush 7,416,396  7,416,39 

44 Kan.Ujra te Zeza Gose 1,454,822 
 

1,454,822 107 Kanal kullues kk M 1 Shkozet 1,218,250  1,218,250 
45 Rruga Gose e Madhe 1,561,880 

 
1,561,880 108 Kanal kullu kk M 1+1 Shkozet 609,125  609,125 

46 Rruga Kerçukaj 1,735,526 
 

1,735,526 109 Kanal kullues kk M2 Shkozet 354,400  354,400 

47 Kan.Ujra te Zeza Basht 1,739,950 
 

1,739,950 110 Kanal kullue kk M3 Luzi Madh 376,550  376,550 
48 Rr Qender Ura e Mekeve 1,950,000 

 
1,950,000 111 Kanal kullue kk M4 Luzi Madh 1,594,800  1,594,800 

49 Rr Qafa e Beqirit-Spanesh 1,990,545 
 

1,990,545 112 Kanal kullue kk M5 Luzi Madh 1,154,195  1,154,195 
50 Trotuari Gose 2,335,515 

 
2,335,515 113 Kanal kullue Shkumbin 1 Rrog. 1,250,865  1,250,865 

51 Rruga Lekaj 2,701,270 
 

2,701,270 114 Kanal kullue kk 2 Rrogozhine 874,500  874,500 
52 Rruga Spille 1 2,775,000 

 
2,775,000 115 Kanal kullues KU 2 Sinaballaj 2,633,545  2,633,545 

53 Ujsjellsi Vile-Bashtov 3,044,000 
 

3,044,000 116 Kanal kullues KU 3 Sinaballaj 1,145,496  1,145,496 
54 Rruga Qendres Gose 4,877,861 

 
4,877,861 117 Kanal kullu KU 4/1 Rrogozhin 2,633,545  2,633,545 

55 Rruga Harizaj 3,643,800 
 

3,643,800 118 Kanal kullue KU 5 Rrogozhine 3,108,206  3,108,206 

56 Ujesjellesi Luz i Madh 4,000,000 
 

4,000,000 119 Kanal kullues KU 9 Gose 730,290  730,290 
57 RRUGA LAGJIA KODER 4,371,649 

 
4,371,649 120 Kanal kullues KU 10 Gose 2,633,545  2,633,545 

58 RRUGA MBI STAC.TRENIT 4,457,760 
 

4,457,760 121 Kanal kullues KU 11 Gose 21,117,569  21,117,569 
59 Kanalizime shkolla e mesme 4,822,818 

 
4,822,818 122 Kana kull.KU 15/1 Shkoz Luz M 2,633,545  2,633,545 

60 Rruga Germej Zanbishe 5,000,000 
 

5,000,00 123 Kan kull.KU 15/2 Shkoz Luzi M 12,286,522  12,286,522 
61 Rruga Greth Mesem -Spille 6,706,617 

 
6,706,617 124 Rrjeti ndric. e Sinjali Rrugore 8,461,000   
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62 Rruga Rrogozhine Hemenraje 7,551,217 
 

7,551,217 64 Rruga Ballaj-Lagje Çame 8,912,610  8,912,610 

63 Trotuar Burgu - Bashkia 7,717,786 
 

7,717,786  SHUMA 1,339,250,896 221,225,237 1,560,476,133 

Burimi: Drejtoria e Financës 

 

Aneksi nr. 5 pika 3 Analiza e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 
Nr. Subjekti  Pershkrimi I  

Kontrates  
Nr.i 
fatures 

Data e 
fatures  

Gjendje me 
01.01.020 

Pagesat gjate 
vitit 2020 

Shtuar 
gjate vitit 

2020 

Gjendje per 
tu paguar 
31.12.2020 

Pagesat gjate 
vitit 2021 

Shtuar 
gjate vitit 

2021 

Gjendje  
31.12.2021 

1. Dega e P.Kavaj  X 30.11.2019 516,382 0 287,295 803,677 0 201,187 1,004,864 
2. OSHEE  X 30.11.2019 15,289,763 1,183,828 10,348,733 26,163,567 0 13,200,000 39,363,567 

3. “B”SH.P.K Kontrate dekori dhr gjelberimi x 30.11.2019 8,080,610 6,643,565 13,050,251 14,487,296   0 

   499 30.09.2019     463,644  0 
   456 31.10.2019     973,401  0 

   463 30.11.2019     1,067,364  0 

   470 31.12.2019     1,072,281  0 

   485 30.01.2020     926,617  0 

    29.02.2020     867,551  0 

   373 31.03.2020     1,032,729  0 

    30.04.2020     964,146  0 

    31.05.2020     1,083,369  0 

    30.06.2020     961,383 15,373 15,373 

    31.07.2020     0 1,083,369 1,083,369 

    31.08.2020     0 963,644 963,644 

   548 30.09.2020     994,508  0 
   561 31.10.2020     984,489  0 

   568 30.11.2020     0 1,033,428 1,033,428 

    31.12.2020     0 1,072,281 1,072,281 

   01 2021 31.01.2021     0 925,717 925,717 

   02 2021 28.02.2021     0 838,917 838,917 

   03 2021 31.03.2021     0 1,032,728 1,032,728 
   04 2021 30.04.2021     0 956,412 956,412 

   05 2021 31.05.2021     0 1,055,577 1,055,577 
   06 2021 30.06.2021     0 954,956 954,956 

   01 2021 31.07.2021     0 1,061,193 1,061,193 
   02 2021 31.08.2021     0 1,024,040 1,024,040 

   41 2021 30.09.2021     0 994,508 994,508 

   04 2021 31.10.2021     0 984,489 984,489 
   05 2021 30.11.2021     0 1,033,428 1,033,428 

4 “V” Kontrate pastrim mbeturina x 30.11.2019 15,043,130 36,028,901 42,057,580 21,071,809   0 
   381 30.06.2020     2,654,394  0 

   385 31.07.2020     3,867,641  0 
   391 31.08.2020     3,867,641  0 

   396 30.09.2020     3,796,534  0 
   303 31.10.2020     3,867,641  0 

   309 30.11.2020     3,017,958  0 

    31.12.2020     0 3,125,315 3,125,315 
   05 2021 31.01.2021     0 3,125,315 3,125,315 

   02 2021 28.02.2021     2,816,761  0 
   07 2021 01.04.2021     3,464,200  0 

   12 2021 04.05.2021     3,736,534  19,798 
   14 2021 01.06.2021     3,867,641  0 

   18 2021 05.07.2021     3,736,534  0 
   20 2021 04.08.2021     0 3,867,641 3,867,641 

   23 2021 01.09.2021     0 3,867,641 3,867,641 

   26 2021 05.10.2021     0 3,736,534 3,736,534 
   30 2021 01.11.2021     0 3,867,640 3,867,640 

5 “G” Rikonstruksion Rruge 
Kryevidh 

335 30.09.2015 2,265,177 0 0 2,265,177 0 0 2,265,177 

   345 30.10.2015 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 
   248 27.11.2015 2,428,496 0 0 2,428,496 0 0 2,428,496 

6 “H” Pastri kanale Kullue terren 
bashki  

447 01.06.2017 4,549,327 0 0 4,549,327 0 0 4,549,327 

7 “J” Mbikq.Punimesh kan.Kulluese 999 15.09.2017 118,200 0 0 118,200 0 0 118,200 
8 “N” Mb.Pun Magjistrali Kr.i 

Ujesjellesit 
859 25.10.2017 84,000 0 0 84,000 0 0 84,000 

   996 20.06.2019 95,999 0 0 95,999 0 0 95,999 

   858 03.07.2019 263,297 0 0 263,297 0 0 263,297 
9 “A” Studim Projektim Rruge dhe 

Sheshe 
625 06.09.2018 6,950,000 500,000 0 6,450,000 3,000,000 0 3,450,000 

   025 31.10.2019 3,000,000 0 0 3,000,000 0 0 3,000,000 
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   036 30.11.2019 2,100,000 0 0 2,100,000 0 0 2,100,000 

  Mb.Punime Tregu i Gjse se 
gjalle 

649 01.03.2019 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 

  Mb.Punime Tregu i Rruge e 
brend 

648 01.03.2019 849,000 0 0 849,000 0 0 849,000 

10 “A” Mbjellje peme dhe shkurre 101 18.01.2018 5,257,636 0 0 5,257,636 0 0 5,257,636 
11 “E” Sist Q.Lekaj e Rruga e 

Varrezave 
066 21.11.2018 1,997,308 1,997,308 0 0 0 0 0 

   091 05.03.2019 25,388,124 1,484,556 0 23,853,568 3,000,000 0 20,853,568 

12 “G” Mb.Pun.Sist Q.Lekaj e Rr e 
Varrez 

112 07.08.2019 60,000 0 0 60,000 0 0 60,000 

13 “M” SH.P.K Rivitaliz.Urban Q.Gose x 30.11.2019 28,728,294 14,393,774 0 14,334,520 14,334,520 0 0 
   364 20.12.2019   6,056,640 6,056,640 835,808  5220832 

   369 31.01.2020      619,200 619,200 
   374 28.02.2020      5,085,600 5,085,600 

   379 29.05.2020      5,282,400 5,282,400 
   381 30.06.2020      7,652,592 7,652,592 

   384 31,07,2020      9,345,605 9,345,605 
   385 20,08,2020      4,810,669 4,810,669 

   397 29.08.2020      5,857,902 5,857,902 

14 “B” Sh.p.k Ndedrtim i Kendit Sportiv 420 14.02.2019 5,144,226 0 0 5,144,226 0 0 5,144,226 
   429 20.04.2019 10,200,738 0 0 10,200,738 0 0 10,200,738 

  Sist. Tregu i Gjese se Gjalle 390 06.08.2018 4,436,385 0 0 4,436,385 0 0 4,436,385 
  Rik.Rrjeti Rrugor dhe 

Sinjalistika 
964 31.12.2019 19,364,506 8,461,000 0 10,903,506 8,000,000 0 2,903,506 

15 “T” Sh.p.k Kolaud.Ndert i Kendit Sportiv 574 21.05.2019 43,290 0 0 43,290 0 0 43,290 
16 “T” sh.p.k Blerje mjet zjarrfikes me paisje  037 07.09.2019 16,080,000 3,850,000 0 12,230,000 3,000,000 0 9,230,000 

17 “A” sh.p.k SUPEVIZION Rruge te 
Brendeshme 

 453 
15.08.2017 90,068 

0 0 
90,068 

0 0 
90,068 

  mbikq.pun.kendi sportiv 481 21.05.2019  276,394  0 0  276,394  0 0  276,394  

  Mb.Pun.Riv.Qender Gose 13 22.10.2020  40,920  0 0  40,920  0 0  40,920  

   19  07.10.2021   0  0 0  0  0 109,021  109,021  

18 “V” Rikonstruks.Shkolla e Mesme 597 03.08.2020 7,229,679 0 0 7,229,679 0 0 7,229,679 

19 “S” Akomodim futbollistesh 381 15.10.2018 720,000   720,000   720,000 
  F.V zbukurime per vitin e ri 604 18.12.2020 0  750,000 750,000 0 0 750,000 

20 “T” sh.p.k Sherbime mjeti 675 09.10.2019 105,451   105,451   105,451 

21 “A” Zhvendosje shtylla Elektrike 956 24.07.2019 815,760   815,760   815,760 
22 “S” Denzinfektim mushk. Spille 989 06.12.2019 900,000   900,000   900,000 

23 “D” Riparim Solete Institucioni 13 08.09.2020 0 0 345,748 345,748   345,748 
24 Inst.Ndert Ekspertize teknike 598 12.08.2020 0 0 257,600 257,600   257,600 

   390 01.12.2020 0 0 300,000 300,000   300,000 
   377 21 14.09.2021 0 0 0 0  181,697 181,697 

   378 21 14.09.2021 0 0 0 0  100,000 100,000 
   379 21 14.09.2021 0 0 0 0  200,000 200,000 

   05 21 14.09.2021 0 0 0 0  178,237 178,237 

25 “B” sh.p.k Ekzekutim i Vend. Gjyqesore  10.07.2020 0 550,000 1,187,200 637,200 129,850 0 420,150 
26 “I” Sigurim mjetesh  27.07.2021 0 0 0 0 0 519,999 519,999 

  TOTALI I PERGJITHSHEM    184,342,481 75,092,932 74,641,047 149,990,390 82,385,139 89,984,053 214,816,744 

Burimi: Drejtoria e Financës 

 

Aneksin nr. 6 pika 3 Formati nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare” 

   

NE / LEKE 

Nr. Nr.   VITI VITI 

rresh 

Llogarij

e P E R S H K R I M I I OPERACIONEVE  

USHTRIMO

R 

I 

MEPARSHE

M 

ti         

a b c 1 2 

1 A TE ARDHURAT  976,948,126 572,570,653 

2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 128,874,875 97,255,661 

3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  2,185,515 2,839,974 

6 7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 2,185,515 2,839,974 

7 7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat     

8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 51,104,153 35,624,831 
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9 7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  51,104,153 35,556,144 

12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 75,585,207 58,790,856 

17 7035 

Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim 

veprimtarie 75,585,207 58,790,856 

18 704 4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare 0 0 

34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 6,670,425 4,525,047 

35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 2,448,784 2,363,891 

38 7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 2,448,784 2,363,891 

39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 4,221,641 2,161,156 

40 7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 4,221,641 559,300 

41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh    16,000 

42 7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale     

43 7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve    1,182,454 

44 7114 Te ardhura nga biletat     

45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e zhdemtime   403,402 

47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore     

48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 

53 72 V.GRANTE KORENTE 841,402,826 470,789,945 

54 720 1.Grant korent I Brendshem  841,402,826 470,789,945 

55 7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 568,169,168 297,525,259 

56 7201 Nga Buxheti per NJQP(Vendore) 1,800,000 9,938,301 

57 7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH     

58 7203 Nga Buxheti per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)     

59 7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale 13,065,576   

60 7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit     

61 7206 Financim I pritshe nga buxheti  258,368,082 163,326,385 

64 721 2.Grant korent I Huaj  0 0 

67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 0 0 

73 73 

VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE 

PRODUKTEVE      

74 B SHPENZIMET 893,610,030 545,306,392 

75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  165,375,655 157,098,122 

76 6001 Paga, personel I perhershem  165,375,655 157,098,122 

80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  28,157,204 24,757,785 

81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 28,157,204 22,237,441 

82 6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore   2,520,344 

83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 111,519,227 95,071,182 

84 602 Mallra dhe sherbime te tjera      

85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 9,731,092 6,943,342 

86 6021 Materiale dhe sherbime speciale 1,380,609 3,502,940 

87 6022 Sherbime nga te trete 79,598,478 67,698,479 

88 6023 Shpenzime transporti 8,271,465 8,953,750 

89 6024 Shpenzime udhetimi   130,783 

90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 2,898,259 4,301,130 

91 6026 Shpenzime per qeramarrje 3,095,660 2,673,708 

92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale     

93 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 3,773,000   

94 6029 Shpenzime te tjera operative  2,770,664 867,050 

95 603 IV.SUBVECIONE 0 0 

101   V.TRANSFERIME KORENTE 587,791,315 264,194,145 

112 606 3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe 587,791,315 264,194,145 

113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     
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114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 587,791,315 264,194,145 

115   VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 

125   

VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE 

PARASHIKUARA 0 0 

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT 766,629 4,185,158 

131   IX.SHPENZIME TE TJERA 0   

132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 

83,338,096 27,264,261   (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor) 

Burimi: Drejtoria e Financës 
 

Aneksi nr. 7 pika 3 Tabela e pagave te personelit zjarrfikes nga viti 2017 deri janar 2022 të cilëve 

nuk ju është mbajtur pagesa prej 5% e suplementarit  
Tabela e pagave te personelit zjarrfikes nga viti 2017 deri Janar 2022 të cilve nuk ju është mbajtur pagesa prej 5% e suplementarit  

Emer 

Mbiemer 

Viti 

2017 
0 

Viti 

2018 
0 Viti 2019 0 Viti 2020 0 

Viti 

2021 
0 

Viti 

2022 
0 

5% I 
suplementari

t I pa ndalur 

B. M 142,900  7,145  708,000  35,400   792,000  39,600  796,800  39,840  
801,60

0  40,080  67,200  3,360  165,425  

 L. T 117,380  5,869  600,000  30,000   652,800  32,640  657,600  32,880  

662,40

0  33,120  55,600  2,780  137,289  

 G. K 117,380  5,869  600,000  30,000   652,800  32,640  657,600  32,880  
662,40

0  33,120  55,600  2,780  137,289  

 R. J 92,000  4,600  600,000  30,000                  34,600  

 M. G 81,950  4,097  194,450  9,722                  13,819  

 E. D 81,950  4,097  602,220  30,111   652,800  32,640  440,986  22,049   - -     88,897  

 B. Q 81,950  4,097  600,000  30,000   652,800  32,640  657,600  32,880  
662,40

0  33,120  55,600  2,780  135,517  

 A. D 81,950  4,097  600,000  30,000   652,800  32,640  657,600  32,880  

662,40

0  33,120  55,600  2,780  135,517  

 M. B 81,950  4,097  600,000  30,000   652,800  32,640  657,600  32,880  
662,40

0  33,120  55,600  2,780  135,517  

 F. L -   548,185  27,409   652,800  32,640  657,600  32,880  

595,54

4  29,777  55,600  2,780  125,486  

 H. B 81,950  4,097  588,370  29,418   652,800  32,640  657,600  32,880  
662,40

0  33,120  55,600  2,780  134,935  

 A. M -   546,070  27,303   652,800  32,640  657,600  32,880  

662,40

0  33,120  55,600  2,780  128,723  

 F. M -   554,000  27,700   652,800  32,640  657,600  32,880  
662,40

0  33,120  55,600  2,780  129,120  

 T. C -   363,730  18,186   652,800  32,640  657,600  32,880  

662,40

0  33,120  55,600  2,780  119,606  

 B. D -    -    972,000  48,600  972,000  48,600  
972,00

0  48,600  81,000  4,050  149,850  

 E. J -    -    606,270  30,313  652,800  32,640  

657,60

0  32,880  55,200  2,760  98,593  

 T.K -    -        54,000   2,700   54,000   2,700  54,400  2,720  8,120  

 Totali I 

Suplementari

t I pa ndalur  961,360  48,065  

 

7,156,84

0  

357,84

0  8,898,270  444,913  8,834,986  441,749  

8,446,8

00   422,340   758,200  

37,91

0  1,752,817  

Burimi: Bashkia Rrogozhinë 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore.Ky vendim përcillet në formë 

rekomandimi në subjektin e auditimit. 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 

                                                                  KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 


