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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1.Përshkrim i shkurtër i Raportit të Auditimit. 

Mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Mbi organizimin dhe funksionimin e Kontrollit 

të Lartë të Shtetit”, Kontrolli i Lartë i Shtetit auditoi Bashkinë Peqin në bazë të programit të ri 

auditimit, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me nr. 96/1 prot, datë 04.02.2021, 

ndryshuar me nr.96/2 prot., datë 11.03.2021 me afat auditimi nga data 08.02.2021 deri në datën 

02.04.2021, për periudhën nga 01.01.2019 deri më 31.12.2020. 

Objektivi i auditimit financiar është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme për vitin 2019, nëse 

transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të 

subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi. Në auditimin e 

përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e 

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

termave dhe kushteve, lidhur me prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve; 

Auditimi i përputhshmërisë, përfshin periudhë 01.01.2019 - 31.12.2020; duhet të përcaktohet niveli 

i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi lidhur me: realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në 

periudhën nën auditim; Auditimi mbi planifikimi dhe zbatimin e procedurave ligjore në hartimin e 

Planit të Përgjithshëm Vendor dhe Plani i detajuar vendor. 

Auditimi u krye me zgjedhje për pasqyrat financiare të vitit 2019, mbi bazën e materialitetit dhe 

risku, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit dhe monitorimi i tyre nga 

Auditi i Brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja e 

kontabilitetit dhe hartimi i pasqyrave financiare, aplikimi i rregullave kontabël si dhe nëse 

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullave të institucionit dhe 

parimeve për një qeverisje të mirë në përmbushje të objektivave të institucionit Bashkia Peqin dhe 

ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.15 “Për vetëqeverisjen vendore”. Zbatimi i procedurave të prokurimit 

publik dhe të kontratave të lidhura, procedurat e dhënies së lejeve të zhvillimit/ ndërtimit dhe të 

përdorimit, si dhe veprimtaria e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Bashkia Peqin.  

Për këto u analizuan pyetësorët e vetëvlerësimit, pyetësorët mbi pasqyrat financiare, buxhetin, për 

prokurimet si dhe për funksionimin e Auditimit të Brendshëm. 

Bazuar edhe në akt-rakordimit me thesarin, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive 

analitike me formatet shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 600-paga; 401-408-

Furnitorë e llogari te lidhura me to; 467-Kreditore te ndryshëm; llogaritë e investimeve, të 

ardhurave dhe llogaritë e tjera inventariale etj.. 

Puna në terren ka përfunduar më datë 02.04.2021, datë në të cilën është organizuar në subjekt, 

takimi i mbarimit të punës në terren. 

 

Për gjetjet e konstatuara janë mbajtur 17 akte të cilat janë dorëzuar në protokollin e subjektit të 

auditimit brenda afatit të periudhës së auditimit datë 02.04.2021. 

Me shkresën nr. 96/6 prot., datë 15.06.2021 është përcjellë Projekt Raport i Auditimit në subjektin 

Bashkia Peqin, ku në përfundim të afatit nga subjekti janë përcjellë kundërshtitë në lidhje me 

Projekt Raportin, paraqitur me shkresën nr. 1143 prot., datë 12.07.2021, bërë hyrje në KLSH me nr. 

96/7 prot., datë 16.07.2021. 

Grupi i auditimit të KLSH, pasi analizojë me kujdes, paanshmëri dhe profesionalizim komentet e 

subjektit Bashkia Peqin të dërguara me shkresën nr. 1143 prot., datë 12.07.2021, protokolluar në 

KLSH me nr. 96/7 prot., datë 16.07.2021, mori në konsideratë ato që kishin mbështetje ligjore dhe 

me dokumentacion shoqërues, ndërsa për shkeljet të cilat nuk kishin argumentin e duhur ligjorë dhe 
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nuk shoqëroheshin me dokumentacion mbështetës, gjejnë pasqyrim në këtë Raport Përfundimtar 

Auditimi që i përcillet subjektit për zbatim dhe marrjen e masave për përmisimin e gjendjes sipas 

rekomandimeve të lënë në Kapitullin III të këtij Raport Auditimi. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

Nga auditimi, në zbatim të pikave të programit, u konstatuan disa mangësi ligjore, të cilat janë 

evidentuar në materialet e auditimit; aktet e konstatimit, Projekt Raportin dhe Raportin 

Përfundimtar të Auditimit. 

Më hollësisht, këto gjetje janë trajtuar në Kapitullin III të këtij Raporti, kurse në mënyrë të 

përmbledhur gjetjet kryesore, paraqiten si më poshtë vijon: 

 

 
Nr. Përmbledhja e Gjetjes Referen

ca Kap. 

Pika, 

Fq.  

Rëndësia Rekomandimi 

1. 1. Në pasqyrat financiare të fund vitit 2019, disa 

llogari të aktivit dhe pasivit, nuk pasqyrojnë 

saktë gjendjen e tyre ose ka llogari të cilat janë të 

denatyralizuar pasi nuk duhej të ishin me vlerë 

debitore ose duhej të ishin mbyllur në fund të 

vitit ushtrimor pasi janë llogari të përkohshme, 

konkretisht: 

1-Llogaria 45 “Marrëdhënie midis institucioneve 

apo njësive ekonomike” për vlerën debitore 

4,314,600 lekë, kjo llogari është krijuar gjatë 

vitit 2019. Nga analiza e kësaj llogarie, referuar 

ditarit të hyrjeve të magazinës dhe përmbajtjes 

së dokumenteve kontabël, konstatohet se janë 

kontablilizuar rastet e dhurimeve pa pagesë që 

Bashkia Peqin, ka marrë nga të tretët në 13 raste 

për vlerën totale 5,498,483 lekë, pasqyruar më 

pak për diferencën (5,498,483 - 4,314,600)= 

1,183,883 lekë. 

Nga ana tjetër, nisur nga përmbajtja e veprimeve 

kontabël, kjo llogari, duhet të ishte me vlerë 

kreditore, pra në pasiv të pasqyrave financiare. 

Në fund të periudhës ushtrimore, nuk është bërë 

rakordimi i llogarisë 45 me donatorët dhurues. 

2-Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të 

ardhshme” për vlerën debitore 28,245,360 lekë. 

Kjo llogari është krijuar gjatë vitit 2019 dhe 

përfaqëson vlerën kundër parti të disa llogarive 

të detyrimeve kreditore të pasivit të bilancit. 

Vlera debitore e kësaj llogarie, nuk është e 

saktë, nuk është e kuadruar me shumën e 

llogarive kreditore të pasivit të bilancit, vlera e 

të cilave është në shumën totale 82,854,723 lekë. 

3-Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” është për vlerën kontabël 

10,511,789 lekë. Nga analiza e kësaj e këtyre 

llogarive, sipas dokumentacionit që na u paraqit, 

 Fq. 42 I Lartë 1. Drejtoria e Financës, të marrë masat për 

sistemimin e llogarive të sipër cituara, bazuar 

në dokumentacionin ligjor e kontabël; 

-Të bëjë sistemimin e llogarive kontabël 

përsa janë konstatuar diferenca më pak ose 

më shumë sesa aktet e rakordimit me Degën 

e Thesarit për gjendjen kontabël në fund të 

vitit ushtrimor 2019. 

-Të bashkëpunojë dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve dhe Drejtorinë Juridike, për 

sistemimin e llogarive 466 dhe 401-408.  

-Të rakordojë veprimet me donatorët përsa ka 

përfituar vlera inventariale pa shpërblim. 
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konstatohet se detyrimet e pa paguara për 

llogaritë 401-408, janë gjithsej në shumën 

54,671,273 lekë, në këtë rast, pasqyruar më pak 

për diferencën (54,671,273-10,511,789)= 

44,159,484 lekë.  

Nga analiza e detyrimeve të pa paguara si më 

sipër, konstatohen se në 6 raste në shumën 

11,724,183 lekë, janë detyrime të pa paguara 

nga vitet 2017 dhe 2018. 
4-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për 

vlerën kontabël të pasqyrave financiare në 

shumën 70,342,934 lekë. Nga të dhënat analitike 

që na u paraqitën, kjo llogari është e analizuar 

për 28 raste në vlerën totale 22,543,499 lekë, nga 

të cilat; për 3 raste në vlerën 10,408,888 lekë 

janë detyrime të viteve 2015-2016 të trashëguara 

nga ish komunat. Në këtë rast, llogaria nuk është 

e saktë duke pasqyruar më tepër për diferencën 

(70,342,934 – 22,543,499) = 47,799,435 lekë. 

5-Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” 

në pasqyrat financiare është për vlerën kontabël 

11,284,308 lekë.  Sipas analizës së kësaj llogarie 

të rakorduar me degën e thesarit, kjo llogari 

është për vlerën 13,685,415 lekë. Në këtë rast, 

vlera kontabël e kësaj llogarie, nuk është e 

saktë, pasqyron gjendjen më pak për diferencën 

(13,685,415- 11,284,308) = 2,401,107 lekë. 

6-Llogaria 520 “Disponibilitet në Thesar”, në 

pasqyrat financiare është për vlerën debitore 

32,365,940 lekë. Referuar aktit të rakordimit me 

Degën e Thesarit Peqin, kjo llogari është për 

vlerën 34,766,351 lekë. 

Në këtë rast, kjo llogari nuk pasqyron saktë 

vlerën e saj në fund të vitit ushtrimor, pasqyron 

më pak gjendjen për diferencën 34,766,351- 

32,365,940 = 2,400,411 lekë, në kundërshtim 

me kërkesat ligjore. 

Përsa më sipër, veprimet dhe mos veprimet, janë 

në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kap. II, 

pika 10, Kap. III, pikat 28, 29, 30, 32, 39, 50, 

Aneksi- 1, pikat 4 dhe 5 dhe UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” i ndryshuar neni 56. 30. 

2. 2. Në pasqyrat Financiare të fund vitit 2019, 

gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në 

ruajtje”, sipas analizës të rakorduar me Degën e 

Thesari, është për vlerën 13,685,415 lekë, e 

analizuar sipas objekteve për 28 raste.  

Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, 

konstatohet së për 15 subjekte në shumën 

6,951,453 lekë gjenden të ngurtësuara fonde 

nga vitin 2018 për të cilat është përmbushur afati 

i garancisë së punimeve sipas kushteve të 

42 I mesëm 2. Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe 

fondet për të cilat janë ngurtësuar fondet si 

garanci për punimet e kryera dhe për të cilat 

kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose 

që janë në kushtet e parashkrimit të së 

drejtës. 

Të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë 

Degës së Thesarit Peqin për rimarrjen e 
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kontratës dhe nuk është bërë zhbllokimi i tyre. 

Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim, 

bazuar në kushtet e kontratës të lidhur me 

subjektet sipërmarrëse, për zhbllokimin e këtyre 

fondeve dhe përdorimin për interes publik, në 

kundërshtim me UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kap. III, 

pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 

15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 

10. 

fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre 

në interes publik. 

 

 

 

 

3 5. Nga auditimi mbi evidentimin dhe pagesën e 

detyrimeve kreditore, u konstatua se nuk janë 

zbatuar kërkesat ligjore: 

Në fund të vitit 2019, gjendja e detyrimeve 

kreditore, rezulton në total për vlerën 

77,214,772 lekë të analizuara në llogarinë, 401-

408 “Furnitor e llogari të lidhura me to” për 

vlerën 54,671,273 lekë dhe në llogarinë 467 

“Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 22,543,499 

lekë, nga të cilat detyrime për Investime në 

vlerën 27,422,714 lekë në 9 raste; detyrime për 

mallra e shërbime në vlerën 21,675,491 lekë në 

15 raste; detyrime për vendimet e gjykatave të 

cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 

4,313,888 lekë për 2 raste etj. 

Ndërsa vlera e detyrimeve të pa likuiduara 

gjendje në 30.06.2020, të pasqyruara në llogaritë 

401-408 dhe 467, paraqitet në vlerën 39,367,573 

lekë, ndaj subjekteve private, nga të cilat; 

detyrime për Investime në vlerën 14,459,787 

lekë në 9 raste; detyrime për mallra e shërbime 

në vlerën 9,557,664 lekë në 11 raste; detyrime 

për vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë 

formën e prerë për vlerën 14,742,057 lekë për 3 

raste etj. Një pjesë e detyrimeve është mbartur 

nga viti 2017. 

Mos ndjekja e detyrimeve kreditore dhe pagesa e 

tyre brenda vitit ushtrimor, janë veprime dhe 

mosveprime janë në kundërshtim me kërkesat e 

ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin 

e sistemit buxhetor në R.SH” i ndryshuar, neni 

40 “E drejta për të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, 

datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura” i ndryshuar; Udhëzimin plotësues 

të 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 pikat 116-117- 

Raportimi i detyrimeve të prapambetura në 

njësitë e qeverisjes vendore’’. 

25 I lartë 5. Drejtoria e Financës, të paraqesë në 

Këshillin e Bashkisë, një material për 

gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të 

hartojë një grafik duke përcaktuar radhën e 

pagesave për vlerën 39,367,573 lekë. 

Gjithashtu të zbatohen procedurat ligjore që 

përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, 

Titullari të nxjerr përgjegjësitë 

administrative, si dhe aktin që provon 

gjurmën e auditimit të këtij procesi, sipas 

aneksit bashkangjitur mbi gjendjen e faturave 

të pa likuiduara me datën 30.06.2020. 

 

 

 

 

 

 

4 6. Nga auditimi mbi zbatimin e buxheteve 

vjetore për Bashkinë Peqin për vitet 2019 dhe 

2020, u konstatuan se: 

  6. Në mënyrë që të mos krijohen 

diferenca të dukshme midis parashikimit 
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-Për vitin 2019, nuk është analizuar dhe miratuar 

në Këshillin e Bashkisë, realizimi i tregueseve të 

buxhetit brenda datës 30 Qershor, në 

kundërshtim me kërkesat e nenit 46, të ligjit nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”. 

-Nuk janë paguar detyrimet kreditorë të krijuara 

në vitin ushtrimor si dhe ato të trashëguara nga 

viteve paraardhëse, megjithëse në fund të vitit 

ushtrimor, kanë rezultuar burimet financiare të 

pa përdorura, konkretisht: 

Në fund të vitit 2019, kanë rezultuar të pa 

përdoruara fonde në shumën 34,766 mijë lekë të 

cilat janë transferuar për llogari të vitit 2020, 

praktikë në kundërshtim me kërkesat e pikës 

101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për 

procedurat standard të zbatimit të buxhetit”, i 

ndryshuar. 

Nga analiza e realizimit të treguesve faktikë të 

buxhetit, konstatohet se për vitin 2019, treguesit 

e buxhetit për Bashkinë Peqin, në total janë 

realizuar në masën 90.8% ose nga 739,413 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 672,117 mijë 

lekë, pagat janë realizuar në masën 88,7%, 

shpenzimet operative janë realizuar në masën 

85,5% dhe investimet janë realizuar në masën 

87%. 

Të ardhurat e veta, janë realizuar në masën 68% 

ose nga 107,362 mijë lekë të planifikuara, janë 

realizuar 73,049 mijë lekë. Ka diferenca të 

dukshme midis parashikimit dhe realizimit të 

buxhetit. 

Për 6 mujorin e vitit 2020 buxheti në total, është 

realizuar në masën 56.9% ose nga 622,430 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 354,224 mijë 

lekë. 

Në zërin investime, buxheti është realizuar në 

masën 69% ose nga 37,491 mijë lekë të 

planifikuara, janë realizuar 25,878 mijë lekë.  

Të ardhurat e veta, janë realizuar në masën 35% 

ose nga 106,467 mijë lekë të planifikuara, janë 

realizuar 36,942 mijë lekë. 

dhe realizimit të buxhetit, Bashkia Peqin 

të marrë masa për hartimin e një buxheti 

real, mbështetur në realizimin e 

mundshëm e objektiv të të ardhurave 

lokale, duke marrë në konsideratë, 

realizimet faktike të të ardhurave dhe 

shpenzimeve në vitin e mëparshëm 

buxhetor. 
 

5 7. Nga auditimi mbi programimin dhe realizimin 

e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, 

rezultoi se programimi i të ardhurave për vitin 

2019 janë realizuar në masën 68% ose nga 

107,362 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 

73,049 mijë lekë, për periudhën janar-qershor 

viti 2020, janë realizuar në masën 35% ose nga 

106,467 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 

36,942 mijë lekë, ka diferenca të dukshme midis 

parashikimit dhe realizimit të buxhetit të vitit 

2019. Nga puna e pamjaftueshme e Drejtorisë së 

Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Peqin, 

janë krijuar detyrime debitorë gjatë vitit 2019 

dhe vitit 2020. Vlera e subjekteve debitorë deri 

25 I lartë 7.Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Bashkia Peqin, të marrë masa për kryerjen e 

akt rakordimeve për debitorët e taksave të 

bizneseve dhe të familjarëve, gjendje më 

31.12.2019 dhe pasqyrimin në kontabilitet të 

debitorëve, në vlerën 46,332 mijë lekë. 

Për të gjitha detyrimet tatimore të pa 

mbledhura, 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, nga Drejtoria e Taksave Bashkia 

Peqin të nxirren njoftim vlerësimet tatimore 

duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 
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në datën 31.12.2019 është në vlerën 19,198 mijë 

lekë, e cila përfaqëson:  

-163 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  4,389 

mijë lekë,  

-14 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  2,517 

mijë lekë,  

-2975 familjarë janë debitorë për taksat e tokës 

dhe tarifat familjare në vlerën 12,292 mijë lekë 

Ndërsa debitorë deri në datën 30.06.2020 janë 

gjithsej në vlerën 23,826 mijë lekë, e cila 

përfaqëson:  

-305 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  8,212 

mijë lekë  

-20 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  3,595 

mijë lekë  

-2884 familjarë janë debitorë për taksat e tokës 

dhe tarifat familjare në vlerën 12,019 mijë lekë 

Nga Drejtoria  e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e 

nevojshme ligjore, për arkëtimin e debitorëve.  

Për vitin 2019, ndikim negativ ka mos realizimi 

i të ardhurave nga taksat vendore, të cila janë 

realizuar në masën 55%, mos realizimi i të 

ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, 

e cila është realizuar 5,5%, mos realizimi i të 

ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndriçimi, 

gjelbërimit të cilat janë realizuar në masën 83%.  

Për periudhën janar-qershor 2020, ndikim 

negativ në mos realizimin e të ardhurave nga 

taksat dhe tarifat vendore, ka mos realizimi i të 

ardhurave nga taksat në total, të cilat janë 

programuar në për 84,938 mijë lekë, realizuar në 

masën 16,711 mijë lekë ose 19,7%, mos realizim 

i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë e 

paluajtshme ndërtesa, e cila është realizuar në 

masën 34%. Ndikim negativ në mos realizimin e 

të ardhurave nga tarifat vendore, ka mos 

realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit, 

ndriçimi, gjelbërimit të cilat janë realizuar në 

masën 32%. 

a-T’u dërgohen bankave urdhrat e bllokimit 

të llogarive në banka.  

b-T’i dërgohen Drejtorisë Rajonale të 

Transportit, kërkesat për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në Zyrën Vendore 

të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme 

(për pasuritë e paluajtshme).   

c- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar 

detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të 

llogariten kamat vonesat, në masën 0,06% 

kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më 

tepër se 365 ditë (gjobë).  

d- Për subjektet që nuk pranojnë të paguajnë 

detyrimet në vite, nga ana e Bashkisë Peqin, 

Drejtoria e Taksave dhe Zyra Juridike, të 

marrë masa administrative apo vendosje 

sekuestro dhe pas marrjes së këtyre masave të 

bëhej kallëzim penal. 

 

 

 

6 9. Në auditimin e kryer për realizimin e të 

ardhurave, nga dhënia me qira e aseteve të 

bashkisë, bazuar në evidencat e paraqitura për 

fondin e tokave pyjore, livadhe, kullota e toka 

pafrut, konstatohet se Bashkia Peqin, ka në 

administrim fond pyjor e kullosor gjithsej 8,442 

ha, nga e cila 551,4 ha është zaptuar nga 

fermerë të Njësive Administrative; Peqin, 

Pajovë, Karinë, Përparim, Gjocaj dhe Shezë.  

Nga bashkia, nuk janë lidhur kontrata qiraje me 

këta persona, nuk është proceduar sipas 

kërkesave ligjore për ti dhënë me qira këto asete 

dhe nuk është ndjekur rruga ligjore për krijimin e 

të ardhurave nga këto prona, nuk është vazhduar 

për më tej për arkëtimin e detyrimeve financiare 

nga shfrytëzimi që u bëhet këtyre pronave nga 

25 I lartë 9. Bashkia Peqin nëpërmjet strukturave të saj 

si; Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore, 

Veterinare dhe Pyjeve në bashkëpunim me 

zyrën Juridike dhe Njësitë Administrative, të 

marrë masa për lidhjen e kontratave të qirasë 

me personat të cilët kanë zaptuara tokat 

bujqësore dhe të kërkojë arkëtimin e vlerës 

4,941,853 lekë, të ardhura të munguara për 

buxhetin e bashkisë. 
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fermerë të Bashkisë Peqin. 

Nisur nga fakti se tokat e zaptuara përdoren për 

qëllime bujqësore, për efekt të detyrimeve 

financiare është përllogaritur tarifa prej 6,000 

lekë/ha në vit, bazuar në UKM nr. 1, datë 

18.7.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të 

tokave bujqësore të pandara”. 

Sipas përllogaritjeve, detyrimi rezulton në vlerën 

4,941,853 lekë, të ardhura të munguara, 

përkatësisht për vitin 2019 në vlerën 3,287,542 

lekë dhe për 6 mujorin I re 2020 në vlerën 

1,654,311 lekë, sipas listave të familjeve të 

hartuara nga Bashkia, të paraqitura në pasqyrat 

nr. 6, 7 dhe 8, bashkangjitur. 

7 3.Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt: “Rikonstruksion dhe 

ndërtim palestre së shkollës së mesme Pajovë 

Mustafa Kemal Ataturk”, Bashkia Peqin, me 

vlerë të kontratës (me tvsh) 54,208,454 lekë, 

fituar nga BOE “Bo.” Shpk & “P V” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

në fakt në vlerën 261,528 lekë pa Tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1418 

prot., datë 19.06.2019 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Peqin dhe BOE “Bo.” Shpk 

& “P V” Shpk, punimet nuk kanë përfunduar. 

(trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin nr. 5, 

datë 02.04.2021). 

69 I lartë 3.1Nga Bashkia Peqin të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 261,528 lekë pa tvsh 

nga BOE “Bo.” Shpk & “P V” Shpk, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

1140 prot datë 14.05.2019, me objekt: 

Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së 

shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal 

Ataturk”, Bashkia Peqin, vlerë që përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

8 4.Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të 

kontratës me objekt: “Rehabilitimi i stacionit të 

pompave Peqin”, Bashkia Peqin, me vlerë të 

kontratës (me Tvsh) 50,353,455, fituar nga “Bo.” 

Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 744,984 lekë pa Tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 1892 prot datë 

27.10.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Peqin dhe BOE Bo.” Shpk & “P V” 

Shpk & “Zd.” Shpk , Puniment në objekt nuk 

kanë përfunduar. 

69 I lartë 4.1. Nga Bashkia Peqin të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 744,984 lekë pa Tvsh 

nga “Bo.” Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” 

Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 

me nr. 1892 prot datë 27.10.2020, me objekt: 

“Rehabilitimi i stacionit të pompave 

Peqin”, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

9 2. Bazuar në evidencën e kontratave të lidhura 

për kryerjen e punimeve në territorin e Bashkisë 

dhe nga përllogaritjet e kryera, rezulton se nuk 

janë ngarkuar me detyrime për tarifën e 

pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane, 

për 5 subjekte ndërtimi në vlerën 650,000 lekë 

me dëm ekonomik, sipas aneksit, bashkangjitur 

Raportit Përfundimtar të Auditimit. Veprimi dhe 

mosveprimi janë në shkelje të VKB nr. 75, datë 

19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 

22.12.2018 dhe VKB nr. 40, datë 11.12.2019 

“Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, 

kreu II, Tarifat vendore, pika 3.  

25 I lartë 2.1 Nga Bashkia Peqin, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të 

marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtimin e vlerës prej 650,000 lekë, nga 5 

subjekte ndërtimi. 
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10 1. Në auditimin e kryer për krijimin e të 

ardhurave nga aplikimi i tarifave të urbanistikës, 

u konstatua se nga Drejtoria e Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, nuk 

është aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e 

urbanistikës për çdo kantier ndërtimi, nga 

subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në 

territorin e Bashkisë. Bazuar në evidencat e 

Lejeve të ndërtimit për objekte të ndryshme 

private, me fonde jo publike dhe nga 

përllogaritjet e kryera, rezulton se subjektet 

private, nuk janë ngarkuar me detyrime për çdo 

kantier ndërtimi, për 9 subjekte në vlerën 

190,000 lekë me dëm ekonomik, nga të cilat 

140,000 lekë për vitin 2019 dhe 50,000 lekë për 

vitin 2020.  

Veprimi dhe mosveprimi është në shkelje me 

VKB nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e 

taksave dhe tarifave vendore”, ndryshuar me 

VKB nr. 81, datë 22.12.2018 dhe VKB nr. 40, 

datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe 

tarifave vendore”, kreu II, tabelat nr. 16, pika 

5/b. 

25 I lartë 1.1. Nga Bashkia Peqin, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të 

marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 

e nevojshme administrative e ligjore për 

arkëtimin e vlerës prej 190,000 lekë, nga 9 

subjekte persona fizik. 

 

 

 

 

11 1. Shërbimi i pastrimit të qytetit, është bërë me 

sipërmarrje sipas kontratës të lidhur me subjektin 

fitues pas procedurave të prokurimit; Subjekti 

“V G” shpk me NIPT  L5..4K, financuar gjithsej 

në shumën 29,437,575 lekë. 

Për vitin 2019, shërbimi i pastrimit, është në 

zbatim të kontratës të lidhur me Nr. 1327 datë 

28.12.2016. Gjatë këtij vitit, financimi i 

shpenzimeve të pastrimit, është në shumën totale 

23,395,679 lekë. 

Për vitin 2020 (Periudha Janar-Mars 2020), 

shërbimi i pastrimit, është në zbatim të kontratës 

të lidhur me Nr. 424 datë 27.02.2020. Gjatë këtij 

vitit, financimi i shpenzimeve të pastrimit, është 

në shumën totale 6,041,896 lekë. 

Pagesat janë bërë sipas faturave tatimore dhe 

situacioneve mujore të shërbimit të pastrimit të 

firmosura nga subjekti sipërmarrës, kryetari i 

bashkisë dhe supervizori i bashkisë. 

Evidentimi i shërbimit të pastrimit nuk është 

bërë duke mbajtur çdo ditë procesverbale mbi 

kryerjen e këtij shërbimi, për sipërfaqet ditore të 

pastruara, sipërfaqet e lara me ujë dhe për sasitë 

e mbeturina të transportuara, kjo praktikë është 

në kundërshtim me kërkesat e nenit 16 të 

kontratës të lidhur midis Autoritetit Kontraktor; 

Bashkia Peqin dhe subjektit sipërmarrës “V G” 

shpk. 

42 I lartë 1. Bashkia Peqin, të marrë masat e 

nevojshme me qëllim, evidentimin çdo ditë të 

llojit dhe volumit të shërbimit të pastrimit të 

qytetit të kryer nga sipërmarrësi “V G” shpk, 

në zbatim të kushteve të kontratës të lidhur 

midis palëve. 

Drejtoria e Financës, të mos paguajë 

situacionet dhe faturat mujore në rast se vlera 

e tyre, nuk janë të rakorduara me vlerat e 

proces verbaleve ditore mbi shërbimin e 

pastrimit të qytetit.  

 

 

 

12 2. Gjatë vitit 2019 dhe 2020, Bashkia Peqin, ka 

financuar Shoqërinë “Klubi i  Futbollit 

Shkumbini” sha Peqin në shumën totale 

7,850,000 lekë. 

Krijimi i Shoqërisë “Klubit të Futbollit 

42 I mesëm 2. Bashkia Peqin, të marë masat, të ndalojë 

praktikat e financimit të “Klubit të Futbollit, 

Shkumbini” sha që bien ndesh me statusin 

juridik të kësaj shoqërie. 

Bashkia Peqin, të analizojë performancën 
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Shkumbini” sha, është miratuar me Vendim të 

Këshillit të Bashkisë nr. 15, datë 25.03.2011, me 

kapital 100% të Bashkisë Peqin. 

Ky klub, është financuar nga Bashkia Peqin duke 

i transferuar fondet ku për vitin 2019 janë 

transferuar fonde në shumën 5,353,000 lekë dhe 

për periudhën Janar 2020- Maj 2020, në shumën 

2,485,000 lekë. 

Alokimi i fondeve, është miratuar me Vendime 

të Këshillit të Bashkisë në zërin “Transferta për 

sportin” por në këto vendime, nuk është 

përcaktuar destinacioni i përdorimit të tyre; 

sponsorizime apo shtesë kapitali. 

Nuk ka miratim nga Bordi i Shoqërisë  “Klubi i 

Futbollit Shkumbini” sha për kërkesë fondesh 

dhe qëllimin e përdorimit të tyre. 

Kjo praktikë e financimit të “Klubit të Futbollit, 

Shkumbini” sha, pa miratim të asamblesë të 

shoqërisë për destinacionin e këtij financimi, 

është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

9901, datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe 

shoqëritë tregtare” i ndryshuar nenet 135, 145 

dhe 168, të ligjit nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për 

sponsorizimet” i ndryshuar nenet 1, 3, 4, ligjit nr. 

79/2017 “Për sportin” neni 3, pika 28, neni 20 

dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore" nenet 25 dhe 54.  

financiare të Shoqërisë “Klubit të Futbollit 

Shkumbini” sha dhe mbi këtë bazë, të 

përcaktojë për të ardhmen vlerën dhe 

destinacionin e fondeve për këtë subjekt, në 

zbatim të kërkesave ligjore të sipërcituara. 

 

 

 

 

 

 

3. Konkluzion i përgjithshëm dhe Opinion i auditimit. 

 

A. OPINIONI I AUDITIMIT 

                                     

                                        

I. Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Peqin për vitin ushtrimor 2019, gjendjen e 

llogarive financiare më 31.12.2019. 

Auditimi ka përfshirë ekzaminimin në bazë testimesh të dokumenteve që mbështesin shumat e 

llogarive të pasqyrave financiare, është bërë vlerësimi i parimeve kontabël të aplikuara, vlerësimeve 

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

 

Opinion i kundërt1 për pasqyrat financiare të vitit 2019. 

Sipas mendimit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 17002, dhe ISSAI 12003, pasqyrat financiare 

si dhe llogaritë financiare, nuk paraqesin në mënyrë të drejtë në të gjitha aspektet, pozitën financiare 

                                                           
1Opinioni i kundërt. Audituesi duhet të shprehë një opinion të kundërt: 1. kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 

materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë 

dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë vjetore apo 

transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale të përhapura. 
2Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një vlerësim të 

përfundimeve të hartuara nga evidencat e marra të auditimit dhe të shprehë qartë opinionin nëpërmjet një raporti të shkruar që 

shpjegon bazat e opinionit. 
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të Bashkisë Peqin në fund të periudhës ushtrimore, referuar kërkesave ligjore mbi të cilat subjekti i 

audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore. 

 

Gabimet materiale në llogaritë dhe pasqyrat financiare të fund vitit ushtrimor, i referohen faktit që 

disa llogari kreditore dhe debitore si llogaritë; 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, 467 

“Kreditorë të ndryshëm”, 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje”, 45 “Marrëdhënie midis 

institucioneve apo njësive ekonomike”, 520 “Disponibilitet në Thesar”, 486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme”, dhe 45 “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike”, nuk 

pasqyrojnë gjendjen reale në vlera materiale. Ky konstatim i referohet faktit që këto llogari, nuk 

janë të justifikuara me dokumentet e nevojshme kontabël e ligjorë si dhe faktit që ka llogari të cilat 

nuk pasqyrojnë gjendjen sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit. 

 

II. Opinion mbi përputhshmërinë e procedurave të prokurimit dhe zbatimin e kontratave. 

Ne kemi audituar përputhshmërinë e procedurave të prokurimit, sa i takon shkallës së 

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

dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord (kriteret e auditimit të përputhshmërisë) në periudhën e 

auditimit, bazuar në analizën e  riskut4 konkretisht; u konstatua në një rast të kualifikimit të 

Operatorit Ekonomik, pa plotësuar kërkesat specifike të kualifikimit. 

 

Në përfundim të procesit të auditimit ne kemi konkluduar në dhënien e një Opinion i kualifikuar, 

pasi gjatë auditimit të veprimtarisë, u evidentua devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi të 

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

pavarur janë materiale por jo të përhapura. 

 

Baza për opinion: 

Auditimi u krye në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), të cilat janë 

përshkruar në mënyrë më të detajuar në seksionin përkatës të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Opinionin e dhënë, e mbështesim në faktin se, subjekti i audituar, në një pjesë të procedurave nuk 

ka vepruar në përputhje me aktet ligjore/ nën ligjore në fuqi, veprime të cilat kanë sjellë anomali 

materiale por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar në 

procedurat e prokurimit, ku në një procedurë kriteret nuk janë vendosur në përputhje me dispozitat 

e LPP dhe se në një procedurë prokurimi OE/BOE i shpallur fitues, nuk plotësojnë të gjitha kriteret 

e DST, veprime në paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike. 

Në fushën e zbatimit të kontratave të punimeve, janë konstatuar mos zbatim të disa zërave të 

punimeve, duke evidentuar dëm ekonomik në vlerën 2,294 mijë lekë. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesëve të Bashkisë. 

Stafi drejtues Bashkia Peqin, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar, si dhe 

kontrollin e brendshëm që ka rezultuar i nevojshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare, për të 

shmangur gabimet apo mashtrimet.  

                                                                                                                                                                                                 
3Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë nuk përmbajnë anomali materiale, raste 

mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga auditimi 
4 Sipas ISSAI 1315 (ISA 315), objektivi i audituesit është të verifikojë dhe vlerësojë risqet e mospërputhshmërisë me ligjet dhe 

rregullat në fuqi, duke siguruar kështu bazën për hartimin dhe zbatimin e procedurave të auditimit. 
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Gjithashtu është përgjegjës për zbatimin dhe përdorimin e burimeve financiare të fondeve të 

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

 

Përgjegjësitë e Audituesëve të KLSH 

Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme5. Siguria e 

arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 

standardet 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 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. 

 

 

II. HYRJA 

 

1. Objekti i auditimit 

Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e 

KLSH”, në zbatim të Projektit dhe Programit të Auditimit nr. 96/1, datë 04.02.2021, 

ndryshuar me nr.96/2, datë 11.03.2021 miratuar nga Kryetari i KLSH, me afat auditimi nga data 

08.02.2021 deri në datën 12.03.2021, i ndryshuar deri në datën 02.04.2021 për periudhën nga 

01.01.2019 deri më 31.12.2020 “Auditimi Financiar dhe Përputhshmërisë” në Subjektin: Bashkia 

Peqin, nga Grupi i Audituesve të KLSH-së:  

 

1. M. B., Përgjegjëse Grupi; 

2. G. K., Auditues; 

3. Gj. P., Auditues. 

 

Titulli: Auditim financiar dhe përputhshmërisë. 

 

Marrësi: Raporti i  Auditimi i drejtohet subjekti të audituar Bashkia Peqin. 

 

2. Qëllimi i auditimit 

Dhënien e vlerësimeve të pavarura mbi funksionimin e sistemeve dhe nënsistemeve të kontrollit të 

brendshëm dhe komponentëve të menaxhimit financiar të subjektit, nëpërmjet përcaktimit nga ana e 

audituesve: 

- nëse pasqyrat financiare janë hartuar në përputhje me rregullave dhe ligjeve të kontabilitetit; 

- nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

- nëse të ardhurat dhe shpenzimet janë realizuar në zbatim të ligjit të Buxhetit të Shtetit, me aktet 

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

                                                           
5 ISSAI 300, Parimet bazë të auditmit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditim duhet të japë siguri të arsyeshme për 

zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimtarive të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm objektin e auditmit. 
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- nëse janë zbatuar parimet e përgjithshme të sistemit të menaxhimit financiar të sektorit publik 

dhe të sjelljes me integritet të zyrtarëve të sektorit publik; 

- verifikimin e përgjegjësisë financiare të subjekteve përgjegjëse, nëpërmjet ekzaminimit dhe 

vlerësimit të të dhënave financiare; 

- auditimin e sistemeve financiare dhe transaksionet, duke përfshirë edhe vlerësimin e 

përputhshmërisë me ligjet dhe rregulloret. 

 

Qëllimi i auditimit 
Qëllimi i këtij auditimi është dhënia e opinionit financiar për pasqyrat financiare dhe 

përputhshmërinë e shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave, 

kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat është rënë dakord të procedurave të 

prokurimit, mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve dhe dhënia e rekomandimeve për përmirësime. 

 

3. Identifikimi i çështjes 

Raporti Përfundimtar 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 në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që 

orientojnë zhvillimin e Bashkisë Peqin, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit 

ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 

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

në përputhje me kuadrin e raportimit financiare në fuqi. 

 

4.Përgjegjegjësitë e strukturave drejtuese. 

Kryetari i Bashkisë Peqin (Nëpunësi autorizues) z. L. T. dhe Drejtori i Financës (Nëpunësi zbatues) 

z. H. M., janë përgjegjës për përgatitjen e pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të 

zbatueshëm të raportimit 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 pikës 6 e nenit 34, neni 65 “Administrata e njësisë administrative” dhe pika 1 

“Në njësitë administrative funksionon administrata që drejtohet nga administratori” e neni 91, të 

ligjit nr. 139/15, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”. 

 

5.Përgjegjësitë e audituesve. 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është të shpreh konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që janë 

nën auditim. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas 

INTOSAI. Këto standarde kërkojnë që audituesit të respektojë kërkesat etike, si dhe të planifikojë e 

kryejë auditimin me qëllim që të arrijë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

Përgjegjësia jonë (audituesit e 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 vlerësojë: 

- nëse shpenzimet janë ekzekutuar 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 të sektorit 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 Ligji i Prokurimit Publik, etj.; 

- nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e kaluara; 

- interesin publik ose pritshmërinë publike (p.sh. shkelje të identifikuara nga media, etj.); 
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- fusha specifike që janë objekt i fokusit ligjvënës, 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 dëshmi auditimi rreth praktikave administrative e financiare, 

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.  

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

relevant në Bashkinë Peqin, në mënyrë që të programoheshin procedurat e auditimit, që janë të 

përshtatshme për kushtet e entitetit. 

 

6.Kriteret e vlerësimit. 

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

jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit: 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë dhe Ligji nr. 154/2014 “Mbi Organizimin dhe 

Funksionimit e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

- Ligji nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

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

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

Shqipërisë”; i ndryshuar; 

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

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

- Ligji nr. 10405, datë 24.03.2011 “Për kompetencat për caktimin e pagave dhe të shpërblimeve”, 

me ndryshime; 

- Ligji nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”; 

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

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

prokurimit me vlerë të vogël”; 

- VKM nr. 510, datë 10.06.2015 “Për inventarizimin dhe hipotekimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme dhe të luajtshme”; 

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

- Udhëzim i MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarte të monitorimit të buxhetit të 

njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

- Urdhër i MF nr. 30, datë 27.12.2011, “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i 

ndryshuar; 

- Urdhër i MF nr. 54, datë 15.07.2010 “Për miratimin e manualit të MFK”; 

- Udhëzim 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”; 

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

kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë.etj. 

 

7. Standartet e auditimit. 

    Standardet e zbatuara gjatë kryerjes së auditimit: 

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

për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 1000-2999 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  
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- ISSAI 1300 “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“ që përcakton parimet themelore 

të ISSAI-t 100 dhe i zhvillon më tej ato duke i përshtatur me kontekstin specifik të auditimit të 

përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 "Prezantim i përgjithshëm i udhëzimeve për auditimin e përputhshmërisë"; si dhe 

ISSAI 4200; 

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

IFAC; 

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

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

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

Auditimin e përputhshmërisë"; etj. 

 

8. Metodat e auditimit. 

Teknikat audituese:                                                       
1. Kontrolli aritmetik.  

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

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

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

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

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

përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit 

të urdhër shpenzimeve) 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  

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

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

(Urdhër shpenzimeve) konstatoi se shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të mjaftueshëm 

dokumentar në bazë të UMF nr. 30, dt. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”, me ndryshime.   

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   

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

ushtruar ekzaminoj përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, por 

probleme u konstatuan mbi ekzistencën reale të aktiveve në subjekt. Gjithashtu u krye mbikëqyrje 

fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me 

atë kontabël, si dhe inspektimi fizik në objektet e audituara për zbatimin e punimeve. 

4. Kontrolli i vlerësimit.  

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.  

5. Konfirmim 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.   

6. Kontrolli sipas një treguesi.   
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Përdorimi i treguesve statistikorë me qëllim që të kërkohen fakte ose të dhëna “jashtë normales”, që 

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

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

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

7. Intervistimi 

8. Raporte dhe Informacione  

9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm 

 

Metodat audituese: 

-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 përllogaritjen e materialitetit janë marrë 

shpenzimet. Pas përcaktimit të nivelit të materialitetit, grupi i auditimit ka kryer vlerësimin e 

sistemeve të  kontrollit të brendshëm në institucion sa i takon: (a) hartimit; (b) implementimit; dhe 

(c) funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Vlerësimi i kontrollit të 

brendshëm është bazuar në kryerjen e testeve të kontrolleve. Gjatë kryerjes së testeve të kontrollit 

është arritur në përfundimin që sistemet e kontrollit të brendshëm paraqesin risk të moderuar deri të 

lartë.  

-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 ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm 

në Modelin e Riskut që KLSH aplikon6. 

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 analiza të 

marrëdhënieve mes informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në 

regjistrimin e dokumenteve ne regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe 

inspektime fizike si dhe në kërkimi/hetimi që konsiston në kërkimin e informacionit te personat 

kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

 

9. Dokumentimi i auditimit. 

Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i konsideruar si i mjaftueshëm për të 

mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit, kryer në përputhje 

me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullatoret. Rezultatet e këtyre 

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

reflektuar në përfundimet e arritura për përgatitjen e Raportit të Auditimit. Ky dokumentacion është 

i përshtatshëm dhe i rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe përgatitjen më 

pas, të Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

                                                           
6 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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Evidencat mbështetëse si dhe dokumentacioni i përgatitur nga Grupi i Auditimit, janë pjesë e 

Raportit të Auditimit dhe më pas për Raportin Përfundimtar të Auditimit. 

 

III. PËRSHKRIMIM I AUDITIMIT 

 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin. 

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

auditimeve e kryera në periudhat e mëparshme, dokumentacionit të kërkuar subjektit, të dhënat e 

grumbulluara për demografinë, fondet e realizuara nga kjo njësi vendore të publikuara në faqen e 

Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për realizimin e prokurimit me fonde publike dhe të 

ardhurat e veta, aktivitetet kryesore dhe problematikat e trajtuara nga media, të realizuara këto 

nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve në internet dhe në median vizive. 

Bashkia Peqin, është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

Vendore”, Rregullorja mbi Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Peqin etj. akt 

ligjore/nënligjore të nxjerra nga Këshilli Bashkiak Peqin. 

 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik: 

Bashkia Peqin, bën pjesë në Qarkun e Elbasanit 

Zona Gjeografike: Peqini kufizohet në veri me bashkinë Tiranë, në lindje me bashkinë Elbasan, në 

jug-lindje me bashkinë Cërrik, në jug-perëndim me bashkinë Lushnje dhe në jug me bashkinë 

Belsh. Kryeqendra e Bashkisë është qyteti i Peqinit. 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011, Peqini ka një popullsi prej 26.136 banorësh. Ndërkohë që 

sipas Regjistrit Civil, kjo bashki numëron 38.900 banorë. Bashkia e re shtrihet në një sipërfaqe prej 

197.79 km2 me një densitet prej 196.67 banorë/km2 sipas regjistrit civil dhe 132 banorë/km2 sipas 

censusit. 

Kjo bashki përbëhet nga 6 njësi administrative, të cilat janë: Peqin, Pajovë, Karinë, Përparim, 

Gjocaj dhe Shezë. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë e rrethit të Peqinit dhe 

qarkut të Elbasanit. Bashkia e re ka nën administrimin e saj një qytet dhe 50 fshatra. 

Profili i bashkisë: Bashkia e re e Peqinit shtrihet përgjatë rrugës së vjetër Egnatia, ndërsa kalaja 

Klaudiana në qendër të qytetit është dëshmi e lashtësisë së këtij vendbanimi. Qyteti dhe të 50-të 

fshatrat e kësaj bashkie shtrihen në një zonë fushore dhe kodrinore. 

Banorët e bashkisë së Peqinit janë të orientuar ndaj bujqësisë dhe vreshtarisë, por edhe 

mbarështimit të shpendëve. Kultivimi i ullinjve, i perimeve të serave dhe i produkteve të tjera 

bujqësore janë gjithashtu karakteristikë e zonës. 

Peqini është i njohur për rritjen e gjelit të detit, mjaft i kërkuar në të gjithë Shqipërinë në kohë 

festash si dhe për sportin e ndeshjeve me gjela. 

Bizneset janë kryesisht të përqendruar në shërbime, ndërkohë që në Peqin janë ngritur edhe disa 

punishte për vajin e ullirit. 

Problemi më i madh i Peqinit është punësimi. Edhe pse një pjesë e mirë e banorëve merren me 

bujqësi, mundësitë ekonomike për ta janë të pakta. Sfidat e bashkisë së re janë të harmonizojë 

zonën urbane me zonën rurale si dhe hapja e bizneseve prodhuese, që mund t’i jepnin një hov 

punësimit të banorëve të Peqinit. 

Sfidat me të cilat do të përballet pushteti vendor pas ndarjes së re Administrative: 
Strategjitë mbështetëse për biznesin prodhues, investimet në zonat rurale dhe mbështetja e 

fermerëve konsiderohen sfidat kryesore për kryebashkiakun e ri të Peqinit. 
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Nga ana tjetër, bashkia e Peqinit duhet të bëjë ndërhyrje emergjente në infrastrukturë, për zgjidhjen 

e një sërë problemesh të mbartura prej 25 vitesh. Uji i pijshëm është njëri prej këtyre problemeve, 

që edhe pse është premtuar vazhdimisht, ende mungon në Peqin. 

Domosdoshmëri për zhvillimin harmonik të bashkisë mbetet gjithashtu ndërtimi i rrjetit të 

kanalizimeve për zonën urbane dhe ai i kanaleve vaditëse për zonën rurale të Peqinit. 

Krijimi i një modeli të qartë ekonomik përmes mbështetjes dhe subvencioneve konsiderohet 

gjithashtu një sfidë për bashkinë e re. Në këtë drejtim, Peqini ka dhënë tashmë shembuj të mirë në 

përpunimin e vajit të ullirit apo të mbarështimit të shpendëve, të cilat kërkojnë politika mbështetëse 

nga ana e administratës së re. 

 

2. Përshkrimi i auditimit sipas drejtimeve të auditimit. 

 

2.1. Menaxhimi financiar dhe kontrolli brendshëm. 

 

Titulli i gjetjes: U konstatuan disa mangësi në implementimin e 5 komponentët e ligjit nr. 10296, 

datë 08.08.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar. 

 

Situata: 

Mbi Mjedisin e Kontrollit: (Në zbatim të kërkesave të nenin 20 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010) 

-Bashkia e Peqin, me vendimin nr. 78, datë 07.04.2020 të Kryetarit të Bashkisë z. L. T., ka miratuar 

Kodin e Etikës Profesionale për nivelin menaxhues dhe për punonjësit e tjerë të njësisë. 

-Është miratuar Rregullorja “Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës të Bashkisë Peqin”, me vendim nr. 77, datë 07.04.2020 të Kryetarit të Bashkisë. 

-Është miratuar Strategjia e Menaxhimit të Riskut, me vendim nr.01 prot., datë 01.06.2020 të 

Kryetarit të GSM. 

-Është miratuar gjurma standarde e auditimit për prokurimet me vlerë më të madhe se 800.000 lekë 

pa tvsh dhe më të vogël se 800.000 lekë pa tvsh, me urdhër nr. 244 prot., datë 18.09.2020 të 

Kryetarit të Bashkisë. 

- Është miratuar gjurma e auditimit të zbatimit të buxhetit me vendim nr.03 prot, datë 25.11.2020 të 

Kryetar, nga mbledhja e GSM Peqin në datë 16.09.2020. 

 

Kriteri: 
-Miratimi i gjurmëve të auditimit është në pajtueshmëri me kërkesat e UMF nr. 2, datë 6.02.2012 

“Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” pika 40 dhe ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 4 

pika 19 "Gjurma e auditimit", neni 16 pika 2. 

-Miratimi i Rregullores “Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës të 

Bashkisë Peqin”,  Kodin e Etikës Profesionale dhe Strategjinë e Mexhimit të Riskut është në 

pajtueshmëri me Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 

8 pika 8/b “Përgjegjshmëria menaxheriale e Titullarit”, neni 21 pika 2 “Menaxhimi i riskut”, neni 

22 pika 1 “Veprimtaritë e kontrollit”. 

 

Situata: 

Mbi rekrutimin e punonjësve në marrëdhëniet e punës: 

-Për vitin 2020, numri i punonjësve në Bashkinë Peqin, është gjithsej 300 punonjës, nga të cilët në 

pozicione pune trajtuar sipas ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil” janë 54 punonjës dhe të tjerët 
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për diferencën 300-54= 246 punonjës janë me kontratë pune sipas ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 

“Kodi i punës i Republikës Shqipërisë” i ndryshuar me të cilët janë lidhur kontrata pune tip. 

Nga 54 vende pune me statusin e nëpunësit civil, nga të cilat të cilët: 

-27 punonjës aktualisht janë me statusin e nëpunësit civil; 

-27 punonjës të tjerë për të cilët nuk janë kryer procedurat për dhënien e statusit të nëpunësit civil, 

trajtohen me kodin e punës; 

-Gjatë vitit 2019, janë bërë ndryshime në strukturën organizative duke ndryshuar personeli drejtues 

në disa Drejtori si në Drejtorinë e Financës, Drejtorinë e Tatim Taksave Lokale, Drejtorinë e 

Urbanistikës etj. Në këto raste të ndryshimeve të emërtimeve të drejtuesëve sipas strukturës 

Organizative, dorëzimi i detyrës si dhe marrja e saj nga persona të tjerë, nuk është bërë me akte 

dorëzimi dhe inventarin përkatës. 

 

Kriteri: 

-Në këto raste të ndryshimeve të emërtimeve të drejtueseve sipas strukturës organizative, dorëzimi i 

detyrës si dhe marrja e saj nga persona të tjerë, nuk është bërë me akte dorëzimi dhe inventarizim 

përkatës, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 124, datë 17.02.2016 “Për pezullimin dhe lirimin 

nga shërbimi civil” Kreu III, pika 27 dhe VKM nr. 171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e 

përkohshëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, 

Kreu VII, pika 49, pika 52, pika 52. 

- Ligji nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar  

 

Situata: 

Mbi nivelin e përdorimit të programeve elektronike: 

-Në Bashkinë Peqin, nuk janë aplikuar programe elektronike për kontrollin dhe menaxhimin e 

veprimeve financiare si dhe ato për vjeljen e të ardhurave për tatim taksat lokale. 

 

Situata: 

Mbi nivelin e Menaxhimit të Riskut: (Në zbatim të kërkesave të nenin 21 të ligjit nr. 10296, datë 

8.07.2010). 

-Për vitin 2019, nuk është emëruar koordinatori i riskut, megjithëse është miratuar regjistri i riskut 

me urdhër të ish Kryetarit të Bashkisë S. H..  

-Titullari i Institucionit nuk ka miratuar Strategjinë e Menaxhimit të Riskut, në kundërshtim me 

kërkesat e neni 21 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010. 

-Për vitin 2020 është përgatitur plani i Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin i miratuar nga 

Kryetari i Bashkisë L. T. më datë 30.03.2020. 

-Është miratuar Strategjia e Menaxhimit të Riskut për vitin 2020 protokolluar me Nr. 927 prot., datë 

01.06.2020 si dhe është hartuar regjistri i riskut për vitin 2020. 

 

Situata: 

Mbi Veprimtaritë e Kontrollit (Në zbatim të kërkesave të nenin 22 të ligjit nr. 10296, datë 

8.07.2010). 

-Për vitin 2019, në përputhje më kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 27 është krijuar 

Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) me urdhrin nr. 139, datë 23.08.2019 të Kryetarit të Bashkisë 

“Për ngritjen e grupit për menaxhimin strategjik të Bashkisë Peqin” i përbërë nga 9 punonjës 

drejtues me kryetar, z. L. T.- Kryetar i Bashkisë. 
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-Për vitin 2020, GMS është ngritur sipas urdhrit nr. 4, datë 7.01.2020 të Kryetarit të Bashkisë “Për 

ngritjen e grupit për menaxhimin strategjik të Bashkisë Peqin” i përbërë nga 11 punonjës drejtues 

me kryetar, z. L. T.- Kryetar i Bashkisë. 

-Në veprimtarinë e saj GSM nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 

vjet, duke funksionuar jo në përputhje me kërkesat ligjore. 

-Nuk janë përcaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtaritë e kontrollit dhe ndarjen e detyrave në 

mënyrë që e para, ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, që i njëjti 

punonjës të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin, 

kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave dhe e dyta sistemin e dy 

nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi financiar të kryhet pa marrë nënshkrimet e nëpunësit 

autorizues dhe të nëpunësit zbatues të njësisë; 

 

Kriteri: 

-Ligji nr. 68/2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32  

-UMF Plotësues nr 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V. 

 

Situata: 

Mbi Informacionin dhe komunikimin (Në zbatim të kërkesave të nenin 23 të ligjit nr. 10296, datë 

8.07.2010). 

-Informimin dhe komunikimi, realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar edhe në rregulloren e 

funksionimit të brendshëm. 

-Përveç kësaj mënyre, informimi realizohet edhe nëpërmjet publikimeve dhe njoftimeve të 

adresuara për publikun veçanërisht lidhur me vjeljen e detyrimeve për tatim taksat lokale, në zbatim 

të kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

Mbi monitorimin: (Në zbatim të kërkesave të nenin 24 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010). 

-Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit në përgjithësi, realizohet nëpërmjet 

organizimit të grupeve të punës ose komisionet përkatëse si për marrjen në dorëzim të punimeve të 

kontraktuara, në rastet e indentifikimit të detyrimeve për tatim taksat lokale etj. 

Një formë e monitorimit, është deklarata e vetë vlerësimit të sisteme të kontrollit të brendshëm. 

 

Ndikimi:  

Mosfunksionim i sistemit të kontrollit të brendshëm, sjell risk të lartë për institucionin që ndikojnë 

në arritjen e objektivave institucional, në mirë menaxhimin e fondeve publike, në mos evidentimin 

e saktë të aktiviteteve më me risk dhe marrjen e masave të nevojshme për zvogëlimin e riskut. 

 

Rëndësia: 

E mesme 

 

Rekomandime: 

1. Bashkia Peqin, të marrë masa për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm duke hartuar 

një kuadër 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.  

2. Të merren masa për emërimin e koordinatorit të riskut, të hartohen planet e zhvillimit strategjik 

institucional si dhe të hartohet harta e proceseve të punës. 
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3. Bashkia Peqin, të marri masa për të aplikuar programe elektronike për kontrollin dhe 

menaxhimin e veprimeve financiare si dhe ato për vjeljen e të ardhurave për tatim taksat lokale. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi:  
1. Z.S. H., Ish Kryetar i Bashkisë; 

2. Z.K. C., ish Sekretar i Përgjithshëm deri në Janar 2020; 

3. Z.G. C., Sekretar i Përgjithshëm; 

4. Z.L. T., Kryetar i Bashkisë, Nëpunësi Autorizues; 

5. Z.H. M., Nëpunësi Zbatues. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z.G. C., ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. Sekretari i Përgjithshëm i Bashkisë Peqin shprehet se e ka marrë detyrën në datë 10.03.2020 dhe 

jo në Janar 2020 siç lihet përgjegjesia në AK nr.2. 

2. Aktet administrative si: Rregullorja “Për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës të Bashkisë Peqin”, gjurmët e auditimit, Strategjia e Menaxhimit të Riskut janë 

nxjerrë mbasi z.G. C. ka marrë detyrën si e tillë në mangësitë e konstatuara në vitin 2019 duhet 

tek personat përgjegjës te asaj periudhe. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se Sekretari i Përgjithshëm i 

Bashkisë Peqin në observacion e dërguar ka faktuar edhe njëherë çfarë grupi i auditimit ka 

konstatuar si mangësi në Bashkinë e Peqinit si dhe ato element menaxherial që janë zbatuar dhe 

grupi i ka shprehur. Sqarojmë se përgjegjësia e personave, referuar legjislacionit në fuqi, 

qëndron absolutisht nga momenti i marrjes së detyrës dhe në vazhdimësi me përgjegjësinë e 

përmbushjes së rekomandimit të grupit të auditimit. Duke qenë se observacioni nuk kundërshton 

gjetjet e auditimit, përveçse saktësimit të afatit të marrjes së detyrës së SP Bashkia Peqin, 

materiali ngelet në fuqi dhe pretendimi juaj merret në konsideratë vetëm për ndryshimin e datës 

së përgjegjësisë sic është trajtuar në material. 

 

2.2. Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm publik. 

 

Titulli gjetjes: Organizimi dhe struktura e Njësisë së Auditit të Brendshëm 

 

Situata: 

Bashkia Peqin ka parashikuar në strukturën e saj shërbimin e auditit të brendshëm. Detyra e kësaj 

strukture është të programojë, organizojë dhe kryej auditime të brendshme me miratim të Kryetarit 

të Bashkisë në strukturat e varësisë së drejtpërdrejtë të Bashkisë Peqin, për të konstatuar e 

evidentuar shkallën e zbatimit të dispozitave ligjore në fuqi, bazuar në Manualin e Procedurave të 

Auditimit të Brendshëm Publik, Kodin Etik, miratuar me shkresën nr. 59/1 datë 20.06.2018, dhe 

Kartën e Auditimit, miratuar me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë me nr. 855, datë 04.09.2019. 
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Në bazë të VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditit 

të Brendshëm në Sektorin Publik”, është krijuar njësia e auditimit të brendshëm, e cila është e 

organizuar në nivelin e Sektorit të Auditimit të Brendshëm duke përmbushur detyrimin ligjor të 

pavarësisë, i parashikuar nga Standardi Atributiv nr. 1100, i Institutit Ndërkombëtar të Auditëve të 

Brendshëm. Kapaciteti  auditues i strukturës së Njësisë së Auditit të Brendshëm të Bashkisë Peqin, 

është bazuar në VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të 

Auditit të Brendshëm në Sektorin Publik”,, i ndryshuar. Sektori i Auditit të Brendshëm që nga 

periudha e krijimit ka funksionuar sipas strukturës organizative të miratuar nga Kryetari i Bashkisë 

Peqin, i përbërë nga 2 specialist dhe një përgjegjës, ku përgjegjës i NjAB është emëruar Z. A. D. 

 

Përbërja e sektorit paraqitet si më poshtë: 
Nr Nga dt. e krijimit  

19.12.2017 deri 

30.06.2020 

Funksioni Arsimimi Vjetërsia 

në pune 

Vjetërsi në 

auditim 

Certifikimi Trajnime te 

vijueshme 

1. A. D. Përgj/AB I lartë ekonomik 25 2.2 Po I.E.F Tiranë 

2. M. Sh. Specialiste AB I lartë ekonomik 3 1.4 Jo I.E.F Tiranë 

3. B. K. Specialiste AB I lartë juridik 5 1.10 Jo I.E.F Tiranë 

 

- Dokumentacioni baze mbi te cilën ushtron aktivitetin Drejtoria e Auditimit te Brendshëm. 

1) Karta e Auditimit, është përgatitur dhe miratuar tek titullari i Bashkisë Peqin me Urdhrin nr. 855, 

datë 04.09.2019, në përputhje me nenin  4, pika 12, të Ligjit nr. 114/2015, si dhe në përputhje me 

pikën 2.5, Kapitulli II të Manualit të Auditimit të Brendshëm. 

2) Është miratuar Kodi i Etikës nga Kryetari i Bashkisë me nr. Prot. 59/1 datë 20.06.2018,  

3) Plani Strategjik është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm për vitet 2018 – 2020, me shkresën nr. 857 prot., datë 04.09.2018,  

përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli 

III, pika 3.1.6,  

4) Plani Strategjik është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të 

Auditimit të Brendshëm për vitet 2020 - 2022, me shkresën nr. 2474 prot., datë 17.10.2019, 

përpiluar në përputhje me standardin e përcaktuar në Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli 

III, pika 3.1.6,  

6) Planifikimi vjetor i auditimeve për vitin 2019, nuk është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në përputhje me standardin e përcaktuar 

në Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2.  

7) Planifikimi vjetor i auditimeve për vitin 2020, është përgatitur dhe dërguar në afat në Drejtorinë 

e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm me shkresën nr 2474  prot, datë 

17.10.2019, bashkëngjitur dhe pasqyrat shoqëruese në përputhje me standardin e përcaktuar në 

Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2. si dhe ai i rishikuari dërguar në DPHAB 

me shkresën nr.2204 prot, datë 14.12.2020.  

8) Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmoizimit të Auditit të Brendshëm për, për 

vitin 2019, dërguar në DHAB me shkresën nr 299  prot, date 12.02.2020, bashkëngjitur dhe 

pasqyrat shoqëruese. Dokumentacioni është dërguar në afat, shoqëruar edhe me pjesën përshkruese 

të raportit, i përgatitur në përgjithësi sipas standarteve që përcakton Manuali i Auditimit të 

Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.6 

9) Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmoizimit të Auditit të Brendshëm për, për 

vitin 2020, dërguar në DHAB me shkresën nr 282  prot, date 03.02.2021, bashkëngjitur dhe 

pasqyrat shoqëruese. Dokumentacioni është dërguar në afat, shoqëruar edhe me pjesën përshkruese 
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të raportit, i përgatitur në përgjithësi sipas standarteve që përcakton Manuali i Auditimit të 

Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.6 

10) Struktura e projekt raporteve dhe e raporteve përfundimtar të auditimit për vitin 2019 dhe për 

vitit 2020 është hartuar e plotësuar sipas standardit të vendosur nga MAB në Kapitullin IV, pika 

4.1.12, Hapi 11  

11) Dosjet koherente të auditimit të brendshëm të njësive publike janë mbajtur e plotësuar e 

administruar në përputhje me kërkesat e Kapitullit VI të MAB, në to është përfshirë gjithë 

informacioni dhe dokumentet e nevojshme. 

12) Dosjet e përhershme janë celur manualisht, veprim sipas kërkesave të MAB, Kapitulli nr. VI, 

pika 6.3. 

13) Nga auditimi i dokumentacionit të rekrutimit të punonjësve të Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm në Bashkinë Peqin, rezulton se: a) Z. B. K., me arsim të lartë, profili drejtësi, është 

emëruar në detyrën e audituesit të NJAB në Bashkinë Peqin me Vendim të Kryetarit të Bashkisë 

nr.144, datë 02.08.2018, duke qenë i pa pajisur me certifikatën e audituesit dhe nuk është vënë në 

dispozicion të GA evidenca mbi fillimin apo procesin e vazdimit të trajnimit për certifikim. 

14) Në dosjen e dokumentacionit të përhershëm të NJAB nuk është plotësuar Deklarata e 

objektivitetit, kompetencës dhe paanësisë për audituesin B. K. 

 

- Hartimi i planeve të auditimit, përgatitja dhe hartimi i programeve dhe llojet e auditimeve të 

ushtruara. 

Sipas planit Strategjik të periudhës 2018 - 2020, dhe 2019 - 2022 i nënshtrohen auditimit të plotë, 

Administrata e Bashkisë, Njësitë Administrative të Bashkisë Peqin, saktësia e veprimeve financiare, 

prokurimet publike, si dhe sektori i taksave dhe tarifave, sektori i shërbimeve, sektori i 

administrimit të tokave pyjeve dhe kullotave, sektori i IMTV, funksionimi i Sistemeve të Kontrollit 

të Brendshëm, si dhe zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja. 

Për çdo mision auditimi, nga audituesit janë hartuar programet e auditimit, të cilat janë miratuar, 

nga Përgjegjësi i NJAB, në bazë të Planit Vjetor. Vlerësojmë se sipas përcaktimeve të bëra në 

Manualin e Auditimit të Brendshëm të miratuar me urdhrin e ministrit të financave nr. 100, datë 

25.10.2016 (seksioni VI, kreu III, pika 1), programet kanë përmbledhur orientimet kryesore të 

veprimit në përputhje me rrisqet dhe problematikat e subjekteve dhe përmbajnë në mënyrë të qartë 

emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e misionit, drejtimet dhe grupin e 

punës. Vend të veçantë në programin dhe në procesin e auditimit ka zënë edhe ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme. Përgjithësisht referencat ligjore të vëna në 

programet e auditimit kanë reflektuar dispozitat dhe kuadrin ligjor në fuqi.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se për vitin 2019 sipas planifikimit vjetor janë 

parashikuar për tu kryer 14 auditime gjithsej, prej të  cilave janë të realizuara 11 auditime, ku i janë 

nënshtruar këtij procesi Drejtoria e Taksave dhe të Ardhurave Vendore, Inspektoriati i Mbrojtjes së 

Territorit (IMTV), Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Drejtoria e Financë Buxhetit, 

dhe Agjensia e Shërbimeve Komunale, etj.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se për vitin 2020 sipas planifikimit vjetor janë 

parashikuar për tu kryer 12 auditime gjithsej, kjo sipas materialit të raportit narrativ, prej të  cilave 

janë të realizuara 8 auditime, ku i janë nënshtruar këtij procesi Drejtoria e Taksave dhe të 

Ardhurave Vendore, Drejtoria e Mirëqenies dhe Kujdesit Social, Njësia Administrative Pajovë, 

Sheze, Karinë, Përparim dhe Gjocaj, Drejtoria e Financë Buxhetit, etj.  

 

-Zbatimi i planeve të auditimit të brendshëm. Hartimi dhe mbajtja e dokumentacionit të auditimit. 
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Për veprimtarinë e Sektorit të AB për periudhën nga data 01.01.2019 deri në 31.12.2020  është 

raportuar në mënyrë sistematike Kryetari i Bashkisë Peqin. 
 

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2019 dhe rekomandimet e dhëna. 

Viti 2019 

Plan Fakt Rekom Zbat. Pa 

zbat. 

Në 

proc. 

Përm.sist.kb Për.k.ligj organizative arkëtim Tjera  

 

13 11 85 56 0 29 40 12 21 12 5 

Nga auditimi i raportimit vjetor 2019, konstatojmë se janë dhënë 85 rekomandime gjithsej, nga të 

cilat 40 rekomandime për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 12 rekomandime për 

përmirësimin e kuadrit ligjor, 21 rekomandime për masa organizative, 12 rekomandime për 

arkëtimin e detyrimeve të ndryshme, dhe 5 rekomandime të tjera. Rekomandimet janë pranuar të 

gjtha, prej të cilave 4 rekomandime janë realizuar, dhe 81 janë në proces zbatimi. 
 

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2020 dhe rekomandimet e dhëna. 
Viti 2020 

Plan Fakt Rekom Zbat. Pa 

zbat. 

Në 

proc. 

Përputhsh. Perform. Financ. Kombinuar Konulencë 

 

35 8 73 23 - 50 2 . 1 5 . 

Nga auditimi i raportimit vjetor 2020, konstatojmë se janë dhënë 73 rekomandime gjithsej, nga të 

cilat 43 rekomandime për përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, 8 rekomandime për 

përmirësimin e kuadrit ligjor, 8 rekomandime për masa organizative dhe 14 rekomandime për 

arkëtimin e detyrimeve të ndryshme. Rekomandimet janë pranuar të gjtha, prej të cilave 23 

rekomandime janë realizuar, dhe 50 janë në proces zbatimi. 

 

- Vlerësimi i procedurave dhe standarteve të kryerjes së auditimit të brendshëm 

Nga auditimi i dokumentacionit të dosjeve të përzgjedhura u konstatua se përgjithësisht janë 

zbatuar kërkesat e ligjit nr.114/2015 “Për auditimin e brëndshëm në sektorin publik, ”Manuali i 

Auditimit të Brendshëm (MAB). 

Subjektet e audituara edhe pse i kanë pranuar rekomandimet e dhëna nga AB dhe në përgjithësi i 

kanë zbatuar ato, kanë pararqitur Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimit, në përputhje me 

ligjin 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, dhe me Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 

11, të MAB. 

Nga auditimi i dokumentacionit, u konstatua se nga NJAB, administrohen  dokumente që vërtetonin 

se në cdo auditim ka zbatuar  programin e sigurimit të cilësisë së AB, në përputhje me Kap. VII, 

pika 7.1, dhe 7.1.1, të MAB. 

Nga auditimi i projekt-raportit dhe raportit përfundimtar, rezulton se në procesin auditues në 

përgjithsi, nga audituesit e brendshëm janë zbatuar standardet e përcaktuara në MAB, në përmbajtje 

dhe në formë. 

Vlerësojmë  se sipas përcaktimeve të  bëra në  Manualin e Auditimit të  Brendshëm, (Kapitulli VI, 

”Evidentimi dhe dokumentimi i punës audituese”), në  përgjithësi programet kanë  përmbledhur 

orientimet kryesore të  veprimit në  përputhje me rrisqet dhe problematikat e subjekteve, dhe 

përmbajnë  në  mënyrë  të  qartë  emërtimin e subjektit, llojin e auditimit, periudhën dhe afatin e 

auditimit, drejtimet që  do të  ndiqen, dhe grupin e auditimit. Vend të  vecantë  në  program zënë  

edhe ndjekja e zbatimit të  rekomandimeve të  dhëna nga auditimet e mëparshme. Në  përgjithësi 

referencat ligjore të  vëna në  programet e auditimit reflektojnë  kuadrin ligjorë  në  fuqi. 

 

Situata:   
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-Planifikimi vjetor i auditimeve për vitin 2019, nuk është përgatitur dhe dërguar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në përputhje me standardin e përcaktuar 

në Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2.  

-Emërimi i Z. B. K. në detyrën e audituesit të brendshëm nuk është bërë në përputhje me nenin nr. 

11, pika 2, shkronja “c”, e Ligjit nr. 114/2015, “Për Auditin e Brendshëm Publik”. 

-Deklarata e objektivitetit, kompetencës dhe paanësisë për audituesin Besmir Kateshi nuk është 

plotësuar, veprim në kundërshti me ligjin nr. 9720 datë 23/04/2007 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”, i ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16/09/2010, si dhe në MAB, Kodin e Etikës 

dhe Kartën e Auditimit të Brendshëm të Bashkise Peqin. 

 

Kriteri:  

-Me standardin e përcaktuar në Manualin e Auditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2; 

-Me nenin nr. 11, pika 2, shkronja “c”, e Ligjit nr. 114/2015, “Për Auditin e Brendshëm Publik”; 

-Me ligjin nr. 9720 datë 23/04/2007 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, i ndryshuar 

me ligjin nr. 10318, datë 16/09/2010, si dhe në MAB, Kodin e Etikës dhe Kartën e Auditimit të 

Brendshëm të Bashkise Peqin; 

-VKM nr. 83,datë 03.02.2016” Për Miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

Brendshëm në Sektorin Publik”.  

-Me, nenin 5, 6 e në vazhdim të Ligjit nr. 114/2015, “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”. 

 

Impakti: 

Mos thellimi në njohjen e Manualit të Audimitm të Brendshëm, për dokumentacionin që përgatit 

dhe administron NJAB, si dhe mënyrën e përgatitjes së tyre, duke mos realizuar detyrimin ligjor për 

raportimin. 

 

Shkaku: 

Mungesa e njohjes së akteve ligjore dhe nënligjore që normojnë punën e NJAB. 

 

Rëndësia: I Mesëm 

 

Rekomandime: 

1. Njësia e Auditimit të Brendshëm, të marrë masa që në të ardhmen të zbatohen kriteret ligjore dhe 

nënëligjore për hartimin e planifikimit vjetor të aktivitetit të saj. 

2. Të vlerësohet nga NJAB dhe Titullari i institucionit nisja e procedurës së certifikimit për të 

gjithë strukturën e NJAB, përfshirë z.Besmir Kateshi. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi:  
1. Z.L. T., Kryetar i Bashkisë, Titullari i Institucionit; 

2. Z.A. D., Përgjegjës i NJAB 

3. Z.B. K., Specialist i NJAB. 

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

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

 

a- Mbi programimin dhe zbatimin e planit të buxhetit të Bashkisë periudha 01.01.-31.12.2019 dhe 

2020. 
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Titulli i Gjetes: Programimi dhe zbatimi i Buxhetit të Bashkisë për periudhën objekt auditimi. 

 

Situata:  

Për vitin 2019, buxheti Bashkisë Peqin  është miratuar me VKB nr. 84 datë 22.12.2018 “Për 

miratimin e buxhetit të Bashkisë Peqin  për vitin 2019”, i ndryshuar gjatë vitit, ndërsa me VKB nr. 

48 date 21.06.2019” Miratimin e programit buxhetor afatmesëm 2020-2022”, Konfirmim nga 

Prefekti Qarkut Elbasan nr. 961/1 date 02.07.2019 i dërguar në Ministrinë e Financave me shkresën 

nr. 2051 datë 12.09.2019, kurse për vitin 2020, buxheti vjetor është miratuar me VKB nr. 44 datë 

23.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Peqin për vitin 2020”, i ndryshuar gjatë vitit. 

Miratimi i buxhetit nga njësia vendore për vitin 2019 dhe vitin 2020 -jane miratuar brenda afateve 

ligjore. 

 

Në auditimin mbi programimin e buxheteve vjetore dhe afatmesëm për Bashkinë Peqin për vitet 

2019 dhe 2020,  u konstatuan shkelje të kërkesave ligjore: 

-Nuk janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, objektet e investimeve me procedurën e prokurimit me 

tender, në 11 raste në vlerën totale 211,901,380 lekë, në kundërshtim me nenin 40 të ligjit nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe kërkesat e pikës 9, Kap. I të UMF Plotësues 

nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standard të përgatitjes së buxhetit afatmesëm”.  

Konkretisht, në vitin 2019, nuk është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë (VKB) për  8 

objekte me fondin limit 203,701,380 lekë me burim financimi nga buxheti i shtetit dhe të ardhurat e 

bashkisë, ndërsa në vitin 2020, për 3 objekte me fondin limit 8,200,000 lekë me burim financimi 

nga buxheti i shtetit dhe të ardhurat e bashkisë, sipas aneksit nr. B/1 dhe B/2, bashkangjitur dhe në 

vitin 2020, nuk janë programuar në buxhetin vjetor si zë më vete, shlyerja e detyrimeve të 

prapambetura, të mbartura nga viti paraardhës, në vlerën totale 53,412,093 lekë, në kundërshtim me 

pikën 101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i 

ndryshuar. 

Në programimin e buxheteve afat mesëm (PBA) për periudhat 2020-2022, nuk janë zbatuar të 

gjitha procedurat ligjore pasi nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë: 

-a) Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit 

paraardhës, në kundërshtim me kërkesat e nenit 33 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 

-b) Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm brenda datës 20 Korrik 

(të vitit paraardhës), në kundërshtim me kërkesat e nenit 37 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 

-c) Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të ardhurave dhe shpenzimeve në kundërshtim me 

kërkesat e nenit 34 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

Për vitin 2019, buxheti është realizuar në masën 90.8% ose nga 739,413 mijë lekë të planifikuara, 

janë realizuar 672,117 mijë lekë, për 6 mujorin e vitit 2020 është realizuar në masën 56.9% ose nga 

622,430 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 354,224 mijë lekë. 

 Në zërin investime, buxheti për vitin 2019 është realizuar në masën 87% ose nga 145,301 mijë lekë 

të planifikuara, janë realizuar 126,535 mijë lekë për 6 mujorin e vitit 2020 është realizuar në masën 

69% ose nga 37,491 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 25,878 mijë lekë. Të ardhurat e veta, 

për vitin 2019 janë realizuar në masën 68% ose nga 107,362 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 

73,049 mijë lekë, për periudhën janar – qershor viti 2020, janë realizuar në masën 35% ose nga 

106,467 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 36,942 mijë lekë, ka diferenca të dukshme midis 
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parashikimit dhe realizimit të buxhetit të vitit 2019, ka diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit.  

 

Faturat e pa likuiduara 

-Sipas të dhënave të pasqyruara në Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2019, konstatohet se totali 

i faturave të pa likuiduara në fund të vitit 2019 në Llog (401-408) “Furnitor e llogari të lidhura me 

to”, dhe detyrime të tjera në llog (467) “Kreditorë të ndryshëm”, paraqitet në vlerën 54,671,273 

lekë, detyrim i Bashkisë Peqin ndaj subjekteve private, nga të cilat detyrime për Investime në 

vlerën 27,422,714 lekë, në 9 raste; detyrime për mallra e shërbime në vlerën 21,675,491 lekë, në 15 

raste; detyrime për vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 4,313,888 

lekë, për 2 raste. 

Ndërsa vlera faturave të pa likuiduara gjendje në 30.06.2020, të pasqyruara në llog 401-408 

“Furnitor e llogari të lidhura me to”, dhe detyrime të tjera në llog 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

paraqitet në vlerën 39,367,573 lekë, ndaj subjekteve private, nga të cilat detyrime për Investime në 

vlerën 14,459,787 lekë, në 9 raste; detyrime për mallra e shërbime në vlerën 9,557,664 lekë, në 11 

raste; detyrime për vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 14,742,057 

lekë, për 3 raste. 

 

Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet. 

-Bashkia Peqin ka administruar 3 detyrime për zbatimin e  vendimeve gjyqësore të formës së prerë 

(vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën 12,160,857 lekë, efekt negativ në 

buxhetin e njësisë vendore, janë detyrime të mbartura nga ish komunat , janë zbatuar (likuiduar) në 

vlerën 7,846,959 lekë, përkatësisht në vitin 2019 mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e 

vitit 2020, e në vijim vlera 4,313,888 lekë dhe për vitin 2020 shtohet dhe një vendim gjyqësore i 

formës së prerë me vlerën 10,928,169 lekë , për 6 mujorin e vitit 2020 janë zbatuar (likuiduar ) në 

vlerën 500,000 lekë, përkatësisht për likuidim të mëtejshëm për 6 mujorin e dytë të vitit 2020 e në 

vijim vlera 14,742,057 lekë. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë 

përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij 

procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit nr.2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”. 

 

Mbi zbatimin e buxheteve. 
Nga auditimi mbi zbatimin e buxheteve vjetore për Bashkinë Peqin për vitet 2017, 2018 dhe 2019, 

u konstatuan se: 

-Nuk është analizuar dhe miratuar në Këshillin e Bashkisë, realizimi i tregueseve të buxhetit brenda 

datës 30 Qershor, në kundërshtim me kërkesat e nenit 46, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 

-Nuk janë paguar detyrimet kreditorë të krijuara në vitin ushtrimor si dhe ato të trashëguara nga 

viteve paraardhëse, megjithëse në fund të vitit ushtrimor, kanë rezultuar burimet financiare të pa 

përdorura, konkretisht: 

Në fund të vitit 2019, kanë rezultuar të pa përdoruara fonde në shumën 34,766 mijë lekë të cilat 

janë transferuar për llogari të vitit 2020, praktikë në kundërshtim me kërkesat e pikës 101, të UMF 

Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

Nga analiza e realizimit të treguesve faktikë të buxhetit, konstatohet se për vitin 2019, treguesit e 

buxhetit për Bashkinë Peqin, në total janë realizuar në masën 672,117 mijë lekë ose 90,8%, pagat 
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janë realizuar në masën 88,7%, shpenzimet operative janë realizuar në masën 85,5% dhe investimet 

janë realizuar në masën 87%. 

Të ardhurat e veta për financimin e tregueseve të buxhetit të këtij viti, janë në masën 67,407 mijë 

lekë ose 10% e totalit. 

 

Buxheti 

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

Shpenzimeve bazuar në nivelin e. fondeve të çelura; 

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

kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas strukturës dhe burimeve të financimit. Në këto 

programe 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. 

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. 

Si rezultat i këtyre ndryshimeve buxheti përfundimtar i planifikuar vlera me të cilat është rakorduar 

me thesarin në fund të vitit, për vitin 2019 është 739,413 mijë lekë dhe për vitin 2020 është në 

vlerën 622,430 mijë lekë, sipas tabelës së mëposhtme: 

 

Pasqyra e planit përfundimtar të buxhetit për periudhën e viteve 2019      në 000/lekë 
Nr. Emërtimi Plani përfundimtar i vitit 2019 Plani përfundimtar i vitit 2020 

1 Paga   600 145,004 172,439 

2 Sigurime  shoqërore  601 22,939 26,834 

3 Shpenz.operative   602 97,740 120,287 

4 Subvension ujësjellësi 603 
 

0 

5 K.Qarkut Emergj.civile 604 14,800 30,904 

6 Nd ekonomike  invalid 606 310,161 199,535 

7 Sherbimi borxhit, principal 166 
 

 

8 Sherbimi borxhit, interesa 651 
 

 

9 Fond rezerve dhe kontigjense 609 3,351 3,481 

10 Investime 231 145,301 68,950 

11 Studime projektime 230 118 0 

 TOTALI 739,413 622,430 

 

Auditim mbi saktësinë e realizimit te treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e monitorimit. 

Sipas situacioneve të shpenzimeve të rakorduara me thesarin për vitin 2019 shpenzimet buxhetore 

në Bashkinë Peqin janë planifikuar në vlerën 739,413 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 672,117   

mijë lekë ose në masën 90,8%. 

Sipas situacioneve të shpenzimeve të rakorduara me thesarin për periudhën janar-qershor 2020 

shpenzimet buxhetore në Bashkinë Peqin janë planifikuar në vlerën 622,430 mijë lekë dhe realizuar 

në vlerën 354,224  mijë lekë, ose në masën  56,9 %. 

Është rakorduar çdo muaj me degën e thesarit Peqin, si për shpenzimet e kryera ashtu edhe për të 

ardhurat, duke mbajtur akt rakordime përkatëse, janë ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në 

total dhe për çdo artikull e nënartikull sipas klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar 

janë respektuar të gjitha proçedurat ligjore për çeljen e fondeve me degën e thesarit Peqin, duke 
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pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv të 

realizuar me vendimin e këshillit bashkiak, ose të diktuara nga grantet e deleguara nga pushteti 

qendror. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin e 

tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli, nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet është respektuar 

disiplina buxhetore sipas pasqyrës në vijim: 

 

Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve për vitin 2019 paraqitet në 000 lekë 
Nr Emërtimi i artikullit të shpenzimeve viti 2019 

Plani Fakti % 

1 600 Shpenzime për pagat 145,004 128,363 88,7 

2 601 Sig. shoqërore dhe shëndetësore 22,939 21,603 92,7 

3 602 Shpenzime operative 97,740 83,662 85,5 

4 603 Subvencion Ujësjellësi 0  

 5 604 K.Qarkut+ emergj.civile + transferta 14,800 7,912 53,4 

6 606 Nd.ekonomike+ shpërblim lindje 310,161 303,924 97,9 

7 609 Fondi rezervë dhe kontigjenca, emergjence civile 3,351 0 0 

8 231 Investime objekte 145,300 126,535 87 

9 230 Studime projektime 118 118 100 

 TOTALI 739,413 672,117 90,8 

 

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit periudha janar- qershor 2020.        Në 000/lekë 

Treguesit e buxhetit për vitin 2019 dhe për periudhën janar-qershor 2020, janë realizuar 

respektivisht në masën 90,8% dhe 56,9%. Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe 

mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të ardhurave dhe mosrealizimi për efekt të 

vendosjes së limitit të likuidimeve nga Ministria e Financave, sjellin mos plotësimin e nevojave 

reale të komunitetit dhe ulje të performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

 

Nr. Emërtimi 

Viti   2020 

Plan Vjetor 
Fakt 

01.01-30.06.20 

Realizimi 

% 

1 Paga   600 172,439 83,714 48,5 

2 Sigurime  shoqërore  601 26,834 12,192 45 

3 Shpenz.operative   602 120,287 43,352 36 

4 Subvension ujësjellësi 603 0 0 
 

5 Transferime  604 20,585 2,487 12 

6 Nd ekonomike  invalid 604 199,535 186,021 93 

7 Shperb lindje+emergjenca civile 10,319 580 5,6 

8 Fond rezerve dhe kontigjense 609 3,481 0 0 

9 Investime 231 68,950 25,878 37,5 

Total  buxheti  me ndryshime 622,430 354,224 56,9 



32 
 

Kriteri:  

-Veprime në mospërputhje me Ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në  R.SH”, i ndryshuar, neni 40 “E drejta për të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, datë 

27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar; Udhëzimin plotësues të 

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 pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të 

prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore’’ 

-Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”. 

-Ligji nr. 99/2018, datë 03.12.2018, “Për buxhetin e vitit 2019”.  

-Ligji nr. 88/2019, datë 18.12.2019, “Për buxhetin e vitit 2020”, i ndryshuar. 

-Ligji nr. 68/2017 date 27.4.2017 “ Për financat e vetëqeverisjes vendore” 

-VKM nr. 908, datë 17.12.2014 “Për miratimin e strategjisë sektoriale për menaxhimin e financave 

publike 2014-2020”;  

-VKM nr. 807, datë 16.11.2016 “Për disiplinimin e angazhimeve buxhetore”(i ndryshuar);  

-VKM nr. 185, datë 29.3.2018 “Për procedurat e menaxhimit të investimeve publike”;  

-Udhëzim nr. 2,datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”(i ndryshuar);  

-Udhëzim nr. 7, datë 28.2.2018 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor 

afatmesëm”;  

-Udhëzim nr. 9, datë 20.3.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”;  

-Udhëzim nr. 9/1, datë 20.3.2018 “Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme që përdorin sistemin informatikë financiar të qeverisë”.  

-UMF nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor 

afatmesëm”. 

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

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”.  

 

Ndikimi/Efekti:  

Përformancë jo e mirë në lidhje me nivelin e realizimit të treguesve të buxhetit, e cila ka sjellë edhe 

mos arritjen e objektivave për sa i përket investimeve publike. Krijohen pritshmëri jo reale për 

komunitetin lidhur me investimet publike, të cilat planifikohen të realizohen në një periudhë të 

caktuar kohore, por në fakt për planifikime jo objektive këto investime shtyhen në kohë. 

 

Shkaku:  
Mos zbatimi i kërkesave ligjore. 

 

Rëndësia:  

E lartë 

 

Rekomandime: 

1. Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të 

buxhetit, Bashkia Peqin të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e 

mundshëm e objektiv të të ardhurave. Të merren në konsideratë realizimet faktike të të 

ardhurave dhe shpenzimeve në vitin e mëparshëm buxhetor. 

2. Të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa 

likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke zbatuar të gjitha radhën e pagesave për vlerën 
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39,367,573 lekë, sipas aneksit bashkangjitur mbi gjendjen e faturave të pa likuiduara me datën 

30.09.2019. 

3. Të merren masa nga Bashkia, që të zbatohen procedurat ligjore që përpara zbatimit të vendimit 

gjyqësor, Titullari të nxjerr përgjegjësitë administrative, si dhe aktin që provon gjurmën e 

auditimit të këtij procesi. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

1 Znj.Xh. L., me detyrë ish Drejtore e Drejtorisë së Financës, periudha janar-tetor 2019. 

2 Z.L. A., me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Financës, periudha tetor 2019-shkurt 2020, 

larguar nga puna. 

3 Z.H. M., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Financës, periudha Shkurt 2020 e në vazhdim. 

 

b-Për planifikimin dhe realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, bazuar në kuadrin 

rregullator ligjor / nënligjor në fuqi, përdorimi i tyre, vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në 

përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor, Bashkia Peqin. 

 

Titulli i gjetes: Punë e pa mjaftueshme e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore për 

parashikimin dhe arkëtimin e taksave nga biznesi dhe taksapaguesit familjar. 

 

Situata: 

-Të ardhurat e veta, për vitin 2019 janë realizuar në masën 68% ose nga 107,362 mijë lekë të 

planifikuara, janë realizuar 73,049 mijë lekë, për periudhën janar-qershor viti 2020, janë realizuar 

në masën 35% ose nga 106,467 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 36,942 mijë lekë, ka 

diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit të vitit 2019.  

(Më hollësisht mbi realizimin e të ardhurave lokale, pasqyra Nr. 11 bashkëngjitur). 

-Për vitin 2019, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ka 

mos realizimi i të ardhurave nga taksat, e cila është programuar në masën 86,688 mijë lekë, 

realizuar në masën 47,842 mijë lekë ose 55%, kurse mos realizimi i të ardhurave nga taksa e 

ndikimit në infrastrukturë, e cila është programuar në masën 17,468 mijë lekë, realizuar në masën 

1,008 mijë lekë ose 5,5%, kurse mosrealizimi ndaj totalit është në masën 16,460 mijë lekë, me 

ndikim në mosrealizim në masën 22,5%. -Ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga 

tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndriçimi, gjelbërimit të cilat 

janë realizuar në vlerën 2,520 mijë lekë ose 83%. 

-Për vitin 2020, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, ka 

mos realizimi i të ardhurave nga taksat në total, e cila është programuar në masën 84,938 mijë lekë, 

realizuar në masën 16,711 mijë lekë ose 19,7%, mos realizim i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë 

e paluajtshme ndërtesa, e cila është programuar në masën 14,019 mijë lekë, realizuar në masën 

4,761 mijë lekë ose 34%, mos realizim i të ardhurave nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme toka 

bujqësore, e cila është programuar në masën 9,460 mijë lekë, realizuar në masën 4,482 mijë lekë 

ose 47,4%, mos realizimi i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila është 

programuar në masën 14,500 mijë lekë, realizuar në masën 257 mijë lekë ose 1,8%. -Ndikim 

negativ në mos realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave nga 

tarifa e pastrimit, ndriçimi, gjelbërimit të cilat janë realizuar në vlerën 5,849 mijë lekë ose në masën 

32%.Të ardhurat janë rakorduar me Degën e Thesarit çdo muaj dhe në mënyrë progresive. 
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-Nga puna e pamjaftueshme e drejtorisë së të Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Peqin, janë 

krijuar detyrime debitorë gjatë vitit 2019 dhe vitit 2020. Vlera e subjekteve debitorë deri në datën 

31.12.2019 është në vlerën 19,198 mijë lekë, e cila përfaqëson:  

-163 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  8,212 mijë lekë  

-14 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  3,595 mijë lekë  

-2975 familjarë janë debitorë për taksat e tokës dhe tarifat familjare vlera 12,292 mijë lekë. 

Ndërsa debitorë deri në datën 30.06.2020 janë në vlerën 18,925 mijë lekë, e cila përfaqëson:  

-305 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  4,389 mijë lekë  

-20 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  2,517 mijë lekë  

-2884 familjarë janë debitorë për taksat e tokës dhe tarifat familjare në vlerën 12,019 mijë lekë. 

Nga Drejtoria  e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme 

ligjore, për arkëtimin e debitorëve. 

Nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Peqin; 

-Janë hapur regjistrat në mënyrë manuale dhe elektronike ku janë regjistruar të gjithë tatim paguesit 

që kanë detyrimin për pagimin e taksave dhe tarifave vendore. 

-U është dërguar shkresë për secilin subjekt, ku është përcaktuar detyrimi për çdo taksë apo tarifë 

vendore që tatim paguesi detyrohet për të paguar për llogari të bashkisë. 

-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, jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e  ligjit 

nr. 9920, datë 19.04.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, Neni 29, pika 1. 

-Nuk është vepruar për të kryer inventarizimin e dokumentacionit, në dosjet e subjekteve 

taksapagues të taksave dhe tarifave vendore ku nga auditimi u konstatuan me mangësi e 

konkretisht: për numrin dhe llojin e dokumenteve dhe shkresave që përmban një dosje e subjektit, 

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, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat” neni 24. 

 

Kriteri:  

-Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. 

-Vendimet e Këshillit Bashkiak për miratimin e paketës fiskale. 
-Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kreu III, 

Neni 23, pika 2, 29. 

-Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, kreu XI, 

Neni 89, 90, 91. 

-Ligji nr. 9154, datë 6.11.2003 “Për arkivat”  dhe kapitullit II Nenit 21, 27 të Rregullores së Drejtorisë së 

Përgjithshme të Arkivave “Për normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të shërbimit arkivor në 

Republikën e Shqipërisë”, Neni 24. 

 

Ndikimi/Efekti:  
Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 

Qeverisjes Vendore.  

 

Shkaku:  
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Mos zbatim me rigorozitet të akteve ligjore dhe nënligjore që disiplinojnë taksat dhe tarifat 

vendore.  

 

Rëndësia: 

E lartë 

 

Rekomandim: 
1. Nga Bashkia Peqin të merren masa që të zbatohen procedurat ligjore për realizimin e të 

ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore dhe arkëtimin e borxhit të akumuluar nga mospagimi i 

taksave dhe tarifave vendore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

1. Z.B. K., me detyrë ish Drejtor i Taksave dhe Tarifave Vendore periudha 01.01.2019 deri në 

shkurt 2020. 

2. Z.K. L., me detyrë Drejtor i Taksave dhe Tarifave Vendore periudha  mars 2020  deri në 

30.06.2020. 

 

c-.Për Krijimin e të ardhurave të institucionit nga planifikimi dhe realizimi i të ardhurave nga 

tarifat vendore, të lejeve të ndërtimit për objekteve të ndryshme me fonde jo publike, Bashkia Peqin. 

 

Titulli i gjetes: Programimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë nga 

ndërtimet e reja, me fonde jo publike. 

 

Situata:  
Në lidhje me auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, bazuar në kuadrin 

rregullator ligjor/nënligjor në fuqi dhe sipas dokumenteve të paraqitura nga Drejtoria e Planifikimit 

dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, u auditua dokumentacioni për lejet e ndërtimit të 

personave fizik të cilët kanë kryer punime ndërtimi me fonde jo publike për ndërtesa banimi. 

Bazuar në evidencat e Lejeve të Ndërtimit për subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime 

ndërtimi për llogari të subjekteve private si, ndërtime të reja banimi dhe për qëllime biznesi, 

ndërtime të tjera, punime për ndryshime të cilat janë pajisur me Leje Ndërtimi nga Bashkia Peqin, 

u krye auditimi për aplikimin e tarifës së urbanistikës për çdo kantier ndërtimi. 

Nga subjektet e ndërtimit është ushtruar aktivitet për kryerjen e punimeve të ndërtimit në objekte 

të ndryshme për periudhën 01.01.2019 deri 30.06.2020, të cilat paraqiten në tabelën në vijim. 

Gjithashtu në tabelën në vijim paraqiten emri dhe mbiemri i zhvilluesit, numri dhe data e miratimit 

të lejes së ndërtimit, vendndodhja e objektit ku janë kryer punime ndërtimi, subjekti i ndërtimit, 

data e miratimit dhe sipërfaqja e ndërtimit për çdo objekt ndërtimit. 

(Bashkëngjitur Pasqyra Nr. 1 lejeve të ndërtimit periudha 01.01.2019-30.06.2020.) 

 

Nga auditimi i kryer për arkëtimin e tarifës së urbanistikës nga Drejtoria e Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit u konstatua se, nuk është vepruar për të aplikuar dhe për të arkëtuar tarifa e 

urbanistikës për çdo kantier ndërtimi, nga subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e 

Bashkisë, të cilat janë pajisur me leje ndërtimi. 

Nga përllogaritjet e kryera rezulton se detyrimi për personat fizik të cilët janë pajisur me leje 

ndërtimi për objektet e banimit dhe nuk kanë likuiduar tarifën e urbanistikës paraqitet në pasqyrën 

nr. 2 bashkëngjitur. 
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-Bazuar në pasqyrën nr. 2 bashkëngjitur, u konstatua se nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit 

të Territorit, Bashkia Peqin, nuk është aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e urbanistikës për çdo 

kantier ndërtimi, nga subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë, të cilat janë 

pajisur me leje ndërtimi për objekte të ndryshme private, me fonde jo publike. 

Në auditimin e kryer për krijimin e të ardhurave nga aplikimi i tarifave të urbanistikës, u konstatua 

se nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, nuk është aplikuar dhe 

nuk është arkëtuar tarifa e urbanistikës për çdo kantier ndërtimi, nga subjektet që kanë kryer 

punime ndërtimi në territorin e Bashkisë, të cilat janë pajisur me leje ndërtimi për objekte të 

ndryshme private, me fonde jo publike. Nga përllogaritjet e kryera rezulton se nuk janë ngarkuar 

me detyrime për çdo kantier ndërtimi, për 9 subjekte në vlerën 190,000 lekë, nga të cilat 140,000 

lekë për vitin 2019 dhe 50,000 lekë për vitin 2020. 

Vlera prej 190,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të tarifës për çdo kantier ndërtimi, për 

subjektet që kanë kryer punime ndërtimi dhe janë pajisur me leje ndërtimi me fonde jo publike, do 

të konsiderohet si dëm ekonomik prej 190,000 lekë shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Peqin. 

 

Kriteri:  

-Vendimi i Këshillit të Bashkisë Peqin nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018 dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 40, 

datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, kreu II, tabelat nr. 16., pika 5/b,  

Për vitin 2019. Taksa e ndikimit në infrastrukturë   

Tabela 5/1 Pika 2. Taksa për zënie hapësire publike, në ndërtim për makineri ndërtimi, materiale 

inerte dhe rrethime të përkohshme për ngritjen e kantierit të ndërtimit, për çdo objekt ndërtimi 

për objekte më të vogël ose të barabartë me 4 kate taksa është 20,000 lëkë/vit. 

Për vitin 2020 Tarifa e urbanistikës    

Tabela 6, Pika 5/b. Tarifë kantieri për objekt deri në 250 m2, tarifa është 25,000 lekë/vit. 

Struktura e ngarkuar për Lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifat e urbanistikës është 

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pranë Bashkisë Peqin. 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave, është 

drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

 

Ndikimi/Efekti:  
Mungesa e arkëtimit për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së Qeverisjes 

Vendore me efekt në dëm ekonomik. 

 

Shkaku:  
Moszbatim i kërkesave ligjore. 

 

Rëndësia: 

 E lartë. 

 

Rekomandimi:  
1. Të merren masa nga Bashkia Peqin, që të zbatohen procedurat ligjore për arkëtimin e detyrimit 

në vlerën 190,000 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 
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1. Z.E. H., me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të 

Territorit të Bashkisë Peqin, për periudhën deri 11.02.2020. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. Elton Hallulli, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. “...Formati ligjor i lejes së ndërtimit nuk përmban asnjë kondicion që tarifa e urbanistikës për 

kantierin e ndërtimit të paguhet në momentin e marrjes së lejes së ndërtimit, pasi subjekti nuk 

është i detyruara të nisë menjëherë nga punimet pas marrjes së lejes së ndërtimit, subjekti 

ndërtues i pajisur me leje duhet të fillojë punimet brenda një viti nga data e lëshimit të lejes, 

DPZHT bën llogaritjen për taksën dhe ja dorëzon subjektit ....katër subjekte kanë dorëzuar 

dokumentin për fillimin e punimeve të ndërtimit. Në momentin që subjektet e evidentuara do të 

paraqiten për të plotësuar dosjen teknike te lejes së ndërtimit do ti kërkohet edhe shlyerja  e 

taksës së urbanistikës për çdo kantier ndërtimi. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

1. Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se gjatë auditimit u konstatua se: 

 …..nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, nuk është aplikuar dhe 

nuk është arkëtuar tarifa e urbanistikës për çdo kantjer ndërtimi, për subjektet që kanë kryer punime 

ndërtimi në territorin e Bashkisë dhe që janë pajisur me leje ndërtimi për objekte të ndryshme 

private, me fonde jo publike.  

……nga përllogaritjet e kryera rezulton detyrimi për taksën e çdo kantjer ndërtimi, për 9 subjekte 

në vlerën 190,000 lekë, nga të cilat 140,000 lekë për vitin 2019 dhe 50,000 lekë për vitin 2020. 

......baza ligjore është VKB nr.75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, 

ndryshuar me VKB nr.81, datë 22.12.2018 dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr.40, datë 

11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, kreu II, tabelat nr.16., pika 5/b, ku 

citohet ; 

Për vitin 2019. Taksa e ndikimit në infrastrukturë   

Tabela 5/1 Pika 2. Taksa për zënie hapësire publike, në ndërtim për makineri ndërtimi, materiale 

inerte dhe rrethime të përkohshme për ngritjen e kantierit të ndërtimit, për çdo objekt ndërtimi për 

objekte më të vogël ose të barabartë me 4 kate taksa është 20,000 lekë/vit. 

Për vitin 2020 Tarifa e urbanistikës    

Tabela 6, Pika 5/b. Tarifë kantieri për objekt deri në 250 m2, tarifa është 25,000 lekë/vit. 

Struktura e ngarkuar për lëshimin e autorizimit të pagesës për tarifat e urbanistikës është Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, pranë Bashkisë Peqin. 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave, është 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. Duke qenë se observacioni nuk ofron evidenca të tjera 

mbi të cilën subjekti të vërtetoj plotësimin thelbesor dhe substancial të kritereve ligjore, materiali 

ngelet në fuqi dhe pretendimi juaj nuk merret në kosideratë  

 

d- Krijimi i të ardhurave të institucionit, nga arkëtimi vlerës së tarifave vendore, për subjektet që 

kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në prokurimet e fondeve publike nga Bashkia 

Peqin. 
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Titulli i gjetes: Programimi, realizimi i të ardhurave, nga arkëtimi i tarifës së pastrimit dhe largimit 

të mbeturinave urbane, për subjektet e ndërtimit që janë shpallur fitues në prokurimet me fonde 

publike. 

 

Situata:  

Në lidhje me auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, bazuar në kuadrin 

rregullator ligjor/nënligjor në fuqi dhe sipas dokumenteve të paraqitura nga zyra e prokurimeve dhe 

nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, u auditua dokumentacioni 

për subjektet e ndërtimit të cilat kanë kryer punime ndërtimi dhe janë shpallur fitues në procedurat 

e prokurimit me fonde publike. 

Bazuar në evidencën e prokurimeve ku subjektet që janë kualifikuar si oferta e vlefshme dhe kanë 

lidhur kontrata për kryerjen e punimeve në territorin e Bashkisë për periudhën 01.01.2019 deri 

30.06.2020, më hollësisht Aneksi nr. 1/2 bashkëngjitur. 

Nga përllogaritjet e kryera për tarifën e pastrimit të mbeturinave urbane, për çdo subjekt në veçanti 

rezulton si në Aneksin nr. 1/3 bashkëngjitur. 

 

Në auditimin e kryer për krijimin e të ardhurave nga tarifat vendore u konstatua se nga Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, nuk është aplikuar dhe nuk është arkëtuar 

tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi 

në territorin e Bashkisë, të cilat janë shpallur fitues në prokurimet e zhvilluara dhe kanë lidhur 

kontratat për kryerje punime të ndryshme ndërtimi, me fonde publike.  

Nga përllogaritjet e kryera rezulton se nuk janë ngarkuar me detyrime për tarifën e pastrimit dhe 

largimit të mbeturinave urbane, për 5 subjekte ndërtimi në vlerën 650,000 lekë, sipas aneksit B/2 

Vlera prej 650,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të tarifës së pastrimit dhe largimit të 

mbeturinave urbane, do të konsiderohet dëm ekonomik shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Peqin. 

 

Kriteri: 

-Vendimi i Këshillit të Bashkisë Peqin nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018 dhe Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 40, 

datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, kreu II, Tarifat vendore, pika 3, 

tabelat nr. 10. 

Për vitin 2019 dhe vitin 2020. Tarifat Vendore  

Pika 3. Tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane, Tabela 10, pika 4, Biznes i madh, 

subjekte që ushtrojnë veprimtarinë në fushën e ndërtimit, tarifa është 130,000 lekë/vit. 

Struktura e ngarkuar për mbledhjen e tarifës së pastrimit dhe largimit të mbeturinave, është 

drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore. 

 

Ndikimi/Efekti:  
Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 

Qeverisjes Vendore. 

 

Shkaku:  
Moszbatim i kërkesave ligjore. 

 

Rëndësia:  

E lartë. 
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Rekomandimi:  
1. Të merren masa nga Bashkia, që të zbatohen procedurat ligjore për arkëtimin e detyrimit në 

vlerën 650,000 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohet me  përgjegjësi: 

1. Z.B. K., me detyrë ish Drejtor i Taksave dhe Tarifave Vendore periudha 01.01.2019 deri në 

shkurt 2020. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. Bashkim Kërçi, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1.“...Subjektet që kanë kryer punime ndërtimi janë subjekte që kanë konkurruar dhe janë shpallur 

fitues në prokurimin e fondeve publike dhe kanë lidhur kontratë me AK Bashkia 

Peqin.Administrimi i procedures së prokurimit deri në lidhjen e kontratës kryhet nga njësitë 

përkatëse si NJP, KVO deri tek titullari i AK apo personi i autorizuar prej tij 

për lidhjen e kontratës. Mbas lidhjes së kontratës administrimi dhe mbikqyrja e saj kryhet nga 

drejtoritë përkatëse të BP dhe jo nga DTTV. Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore kryen 

evidentimin dhe regjistrimin të subjekteve tatimpagues që ushtrojne aktivitetin në territorin e 

bashkisë Peqin, bazuar dhe në ekstraktin tregtar të regjistrimit të tyre pranë QKB. 

Subjektet e cituara në AK, janë subjekte, ku selia kryesore e ushtrimit të aktivitetit nuk 

ndodhet në territorin e bashkisë Peqin, dhe nuk figurojnë si subjekte tatimpaguese 

të regjistruara në regjistrin e subjekteve që ushtrojne aktivitet në territorin e Bashkisë Peqin. 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka marrë asnjë njoftim në formë shkresore apo 

forme tjeter mbi objektin e aktivitetit, kohëzgjatjen e përkoheshme, natyrën e punëve apo 

shërbimeve që këto subjekte kanë kryer në territorin e bashkisë Peqin. Pranë DTTV nuk është 

depozituar asnjë kontratë të lidhur me këto subjekte që citohen në AK. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
1. Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se AK citon subjektet që 

ushtrojnë veprimtarinë ndërtimore dhe nuk kanë paguar Tarifën e pastrimit dhe largimit të 

mbeturinave urbane, specifikisht për periudhën kur ato janë në terma kontraktual me Bashkinë 

Peqin si fituese të tenderit dhe ekzekutuese të punimeve sipas specifikimeve përkatëse. Si e tillë 

DTTV si pjesë e strukturës së Bashkisë Peqin nuk mund të justifikohet me mos pasjen dijeni, 

duke qenë se është detyrë funksionale e saj evidentimi i saktë i subjekteve tatimpaguese që 

ushtrojnë veprimtari në Bashkinë Peqin për periudhën specifike. Duke qenë se observacioni nuk 

ofron evidenca të tjera ekstra mbi ndryshimin e opinionit të grupit të auditimit, materiali ngelet 

në fuqi dhe pretendimi juaj nuk merret në kosideratë. 

 

e- Krijimi i të ardhurave të institucionit, nga arkëtimi vlerës së qirasë së tokave të fondit pyjor e 

kullosor të Bashkisë Peqin. 

 

Titulli i gjetjes: Mos lidhje kontrata qiraje dhe mos arkëtim detyrimi nga zaptimi i tokave të fondit 

Pyjor e kullosor. 
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Situata:  

Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, nga dhënia me qira e aseteve e 

kryesisht të fondit pyjor e kullosor, transferuar me VKM nr. 433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në 

pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në 

administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 18, shtojca nr. 16, e cila 

përmban, listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Peqin, 

me numër rendor nga 1(një) deri 162 (njëqind e gjashtëdhjetë e dy), u konstatua se bashkia Peqin ka 

në administrim 162 prona me sipërfaqe totale 1919 ha, toka pyjore, livadhe, kullota e toka pafrut. 

Gjithashtu janë në administrim të bashkisë edhe prona të fondit pyjor e kullosor të transferuara nga 

ish  Komunat aktualisht Njësi Administrative të Bashkisë Peqin. Fondi pyjor gjithsej dhe i ndarë në 

toka pa fryt, toka me bimësi pyjore, toka livadhe e kullota, paraqitet në Aneksin nr. 1/4 

bashkëngjitur; 

 

Sipas të dhënave të pasqyrës nr. 12, fondi pyjor në administrim të bashkisë Peqin paraqitet 

konkretisht: 
 

Nr Emërtimi Sipërfaqja në ha 
1 Tokë  pafrut  863 

2 Tokë  me bimësi pyjor  4226 

3 Tokë  livadhe/kullotë 3353 

  Gjithsej Fondi Pyjor  8442 

Ndërsa bazuar në evidencat e paraqitura nga Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare dhe 

Pyjeve, Bashkia Peqin, u konstatua se nga fermerë të ndryshëm të Njësive Administrative të 

Bashkisë Peqin, janë zaptuar toka të ndryshme nga fondi pyjor e kullosor dhe shfrytëzohen për 

qëllime bujqësore. Në vijim paraqitet në formë tabele evidenca e sipërfaqeve të tokave pyjore, 

kullota, livadhe dhe inproduktive sipas Njësive Administrative, të zaptuara nga fermerët, për 

periudhën deri më 30.06.2020. Më hollësisht të dhënat sipas Aneksit 1/5 bashkëngjitur. 

 

Nga specialistët e Drejtorisë së Shërbimeve Bujqësore, Veterinarisë dhe Pyjeve, është evidentuar 

sipërfaqja e tokave të zaptuara forcërisht për çdo familje për efekt të arkëtimit të vlerës së qirasë, 

pavarësisht se nuk janë lidhur kontrata qiraje me këta persona. Listat janë hartuar për çdo fshat të 

çdo njësie Administrative dhe është hartuar edhe përmbledhësja për të gjithë sipërfaqen e zaptuar 

për të gjithë territorin e bashkisë Peqin. Gjatë procesit të evidentimit të tokave të zaptuara është 

përcaktuar edhe qëllimi i përdorimit të tokës nga çdo familje. Bazuar në evidencat e hartuara për 

këtë qëllim është konstatuar se sipërfaqet e tokave të zaptuara nga fondi pyjor janë të mbjella me 

kultura të ndryshme drufrutore si pemishte, ullishte, vreshta dhe kultura të ndryshme bujqësore 

bimë arash. 

Nga bashkia, nuk është vepruar për ti dhënë me qira, nuk janë lidhur kontrata midis dy palëve dhe 

nuk është ndjekur rruga ligjore për krijimin e të ardhurave nga këto prona dhe nuk është vazhduar 

për më tej për arkëtimin e detyrimeve financiare nga shfrytëzimi që u bëhet këtyre pronave nga 

fermerë të bashkisë Peqin. 

 

Nisur nga fakti se tokat e zaptuara përdoren për qëllime bujqësore, për efekt të detyrimeve 

financiare është përllogaritur tarifa prej 6,000 lekë/ha në vit, bazuar në UKM nr. 1, datë 18.7.2012 

“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”. 

-Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të institucionit, nga dhënia me qira e aseteve të 

bashkisë, bazuar në evidencat e paraqitura për fondin e tokave pyjore, livadhe, kullota e toka pafrut, 
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konstatohet se bashkia ka në administrim gjithsej është 8,441,64 ha, nga e cila 551,4 ha është 

zaptuar nga fermerë të Njësive Administrative Përparim, Karinë, Pajovë, Shezë dhe Gjocaj.  

Nga bashkia, është evidentuar sipërfaqja e tokave të zaptuara forcërisht për çdo familje për efekt të 

arkëtimit të vlerës së qirasë, pavarësisht se nuk janë lidhur kontrata qiraje me këta persona. 

Detyrimi sipas përllogaritjeve rezulton në vlerën 4,941,853 lekë, përkatësisht për vitin 2019 në 

vlerën 3,287,542 lekë dhe për 6 mujorin I re 2020 në vlerën 1,654,311 lekë, sipas listave të 

familjeve që kanë zaptuar toka pyjore, livadhe, kullota e toka pafrut, të cilat i kanë mbjellë me 

kultura të ndryshme drufrutore si pemishte, ullishte, vreshta dhe kultura të ndryshme bujqësore 

bimë arash. Detyrimet sipas Njësive Administrative për periudhën 01.01.2019 deri më 30.06.2020, 

paraqiten në Anekset 1/6, 1/7, 1/8 bashkangjitur. 

 

Vlera prej 4,941,853 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të vlerës së qirasë për tokat e zaptuara, 

do të konsiderohet si e ardhur e munguar shkaktuar Buxhetit të Bashkisë Peqin. 

Listat e personave të cilët kanë zaptuar toka nga fondi pyjor, detyrimet për çdo familje, për çdo 

fshat dhe për çdo Njësi Administrative, për periudhën 01.01.2019 deri 30.06.2020 ndodhen të 

printuara në Drejtorinë e Shërbimeve Bujqësore, Veterinare e Pyjore, Bashkia Peqin. 

 

Kriteri:  

-VKM nr. 531, datë 21.8.1998 “Për tokat bujqësore të pandara”, i ndryshuar. 

Pika 1. Sipërfaqet e tokave bujqësore te pandara, qe janë nen administrimin e Drejtorisë se 

Përgjithshme te Pyjeve e Kullotave, dhënë me ligjin nr.8047, date 14.12.1995 "Për 

administrimin e tokave te refuzuara", te kalojnë ne administrimin e këshillave te komunave ose te 

bashkive. 

Pika 10. Çmimi dysheme i dhënies së tokës bujqësore me qira, si në rastin e paraqitjes së një 

kërkese, ashtu dhe në rastin e paraqitjes së dy ose më shumë kërkesave për të njëjtën sipërfaqe, 

nuk mund të jetë më i ulët se 6 000 (gjashtë mijë) lekë/ha, në një vit kalendarik. 

-UKM nr. 1, datë 18.7.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”, të 

kreut V, Dispozitat e fundit, pikat 1,2,4,5. 

V. Dispozitat e fundit 

1. Përmbajtja dhe forma e kontratës tip të qirasë, që lidhet ndërmjet autoritetit qiradhënës dhe 

subjektit të përzgjedhur, miratohen me urdhër të Ministrit të Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes 

së Konsumatorit. 

2. Pavarësisht se cili është autoriteti qiradhënës, pagesa nga ana e subjekteve qiramarrëse e 

qirasë së tokave bujqësore të pandara, sipas këtij udhëzimi, bëhet për llogari të komunës ose 

bashkisë, e cila ka në përdorim tokën, objekt i qirasë. 

4. Ngarkohen kryetarët e komunave ose bashkive për dhënie informacioni te DAMT-ja e qarkut 

për qiradhënie të tokave bujqësore të pandara, në dhjetor të çdo viti. 

5. Ngarkohen Ministria e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes së Konsumatorit dhe kryetarët e 

komunave ose bashkive, në juridiksionin e të cilave ndodhen tokat bujqësore të pandara, objekt i 

qiradhënies, për zbatimin e këtij udhëzimi. 

 

-VKM nr.433, datë 8.6.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave 

Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish 

Komunave/Bashkive”, pika 18, shtojca me nr. 16, e cila përmban, listën e inventarit të pyjeve dhe 

kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Peqin, me numër rendor nga 1(një) deri 162 
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(njëqind e gjashtëdhjetë e dy), përsa i përket arkëtimit të të ardhurave nga qiratë për sipërfaqet e 

tokave, pyjore, kullosore e inproduktive, që ndodhen në territorin e Bashkisë Peqin.  

 

Ndikimi/Efekti: 

Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 

Qeverisjes Vendore. 

 

Shkaku:  
Mos zbatim i kërkesave ligjore. 

 

Rëndësia:  

E lartë. 

 

Rekomandimi:  

1. Të merren masa nga Bashkia, që të zbatohen procedurat ligjore për lidhjen e kontratave tip një 

vjeçare të qirasë midis Bashkisë dhe fermerëve që kanë toka pyjore e kullosore në përdorim dhe 

shfrytëzim si dhe të kërkohet arkëtimi i detyrimit në vlerën 4,941,853 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

1. z.L. T., me detyrë Kryetar i Bashkisë; 

2. z.N. Xh., me detyrë Drejtor i Shërbimeve Bujqësore, Pyjeve dhe Veterinarisë. 

  
f- Krijimi i të ardhurave të institucionit, nga arkëtimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë të 

ndërtimeve informale që ndodhen në territorin e Bashkisë Peqin. 

 

Titulli i gjetes: Mos arkëtim të taksës së infrastrukturës për objektet ndërtimore të legalizuara, nga 

ALUIZNI, aktualisht Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK). 

 

Situata:   

Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave të Bashkisë nga taksa e ndikimit në infrastrukturë 

nga legalizimi, urbanizimi dhe integrimi i ndërtimeve pa leje, bazuar në dokumentet e shkresave të 

dërguara nga zyra e ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Peqin, u auditua i gjithë dokumentacioni për 

periudhën deri 30.06.2020, i paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Kontrollit të 

Territorit. Në bashkinë Peqin deri në 30.06.2020, disponohen shkresat përcjellëse dhe listat me 

emrat përkatës që ju janë miratuar Lejet e Legalizimit për ndërtimet pa leje ndërtimi brenda 

territorit të bashkisë Peqin. Nga ALUIZNI- Drejtoria Rajonale Elbasan, janë dërguar dokumentet 

për çdo person që ka ndërtuar objekt banimi apo social ekonomik në territorin e Njësive 

Administrative të bashkisë Peqin, ku përcaktohet edhe detyrimi për të paguar vlerën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. Nga auditimi mbi vjeljen e detyrimeve për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se nga Bashkia Peqin, nuk janë marrë masa të veçanta për vjeljen e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI- Drejtoria 

Rajonale Elbasan. Në vijim paraqiten pasqyra e personave të cilët janë pajisur me Leje Legalizimi, 

sipërfaqet ndërtimore sipas objekteve, funksioni, vendndodhja e objektit, sipërfaqja e objektit, 

detyrimi sipas personave që duhet të paguanin, për periudhën deri më 30.06.2020, sipas aneksit B/4, 

bashkangjitur. 
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Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI-i ka dërguar Bashkisë Peqin, konstatohet se deri më 

30.06.2020, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar detyrimet për taksën e ndikimit 

në infrastrukturë për 441 persona për sipërfaqe ndërtimore gjithsej 94331 m2, në vlerën totale prej 

16,554,663 lekë. 

-Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga arkëtimi i taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se, nga Bashkia Peqin, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit, nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Elbasan. 

Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka dërguar Bashkisë Peqin, për sipërfaqe ndërtimore 

gjithsej 94,331 m2, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e 

bëra në ligjin nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 

pa leje” i ndryshuar, neni 23, VKB nr.75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore ”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018, pika IV, tabela nr. 5. VKB nr. 40, datë 

11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, të Bashkisë Peqin, pika IV, sipas Aneksi 

1/9 bashkëngjitur, me pasojë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 16,554,663 

lekë. 

 

Vlera prej 16,554,663 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të taksës së infrastrukturës për objektet 

ndërtimore të legalizuara, do të konsiderohet si e ardhur e munguar shkaktuar Buxhetit të 

Bashkisë Peqin. 

 

Kriteri:  

Ligji nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i 

ndryshuar, neni 23,  

Neni 23 Taksa e ndikimit në infrastrukturë. Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë llogaritet 

dhe arkëtohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me pikën 2/1, të nenit 27, të ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006, "Për sistemin e taksave vendore", të ndryshuar." 

 

Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore ”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018, Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 40, 

datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, pika IV, të Bashkisë Peqin”. 

Pika IV. Struktura e ngarkuar për përllogaritjen, vjeljen dhe lëshimin e autorizimit për pagesën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja, është Drejtoria e Planifikimit dhe 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, pranë Bashkisë Peqin. 

 

Ndikimi/Efekti:  

Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 

Qeverisjes Vendore. 

 

Shkaku:  
Moszbatim i kërkesave ligjore. 

 

Rëndësia:  

E lartë. 

 

Rekomandimi:  
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1. Të merren masa nga Bashkia, që të ndiqen procedurat ligjore për kërkimin e detyrimit në vlerën 

16,554,663 lekë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

1. Z.E. H., me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të 

Territorit të Bashkisë Peqin, për periudhën deri 11.02.2020. 

2. Z.E. J., me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit 

të Bashkisë Peqin, për periudhën 12.02.2020 deri 30.06.2020. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. Elton Hallulli, ku janë shprehur 

objeksionet si më poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

“..Taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve informale që ndodhen në territorin e bashkisë 

Peqin, arkëtohet në momentin kur subjektet paraqiten pranë bashkisë Peqin për të kryer procedurat 

e llogaritjes dhe pagimit të taksës. Mbas përgatitjes së dosjes së legalizimit nga ASHK lista me 

emrat e subjekteve të cilët duhet të paguajnë taksën e ndikimit në infrastrukturë e ndertimeve 

informale i dërgohet bashkisë Peqin për subjektet që kanë ndërtuar në territorin e saj. DPKT mbas 

mbërritjes së listës me subjekte bën njoftimin e cdo subjekti për t’u paraqitur dhe paguar taksën e 

mësipërme pranë bashkisë Peqin dhe për të vijuar procedurat e legalizimit. Subjektet e evidentuara 

nga ana juaj nuk janë paraqitur pranë DPKT të bashkisë Peqin edhe pse janë njoftuar nga ana jonë 

për të bërë pagimin e taksës. Subjektet e evidentuara janë subjekte debitore të cilat nëse nuk bëjne 

shlyerjen e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtime informale nuk mund të përfundojnë 

procesin e legalizimit të ndërtimit informal. Në këtë rast nuk kemi të bëjmë me dëm ekonomik por 

me të ardhura të munguara, që kanë ardhur si pasojë e mos paraqitjes së subjektit për shlyerjen e 

kësaj takse. DPKT do të marrë të gjitha masat dhe do ti njoftojë të gjithë subjektet debitore që të 

paraqiten për të shlyer taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe në rast mos paraqitje brenda afatit të 

caktuar do të njoftojë Agjencine Shteterore tëe Kadastrës për të mos përfunduar procedurat vijuese 

të procesit të legalizimit deri në shlyerjen e taksës nga subjektet debitore pranë bashkisë Peqin..” 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se pretendimi juaj merret në 

konsideratë dhe vlera prej 16,554,663 lekë kategorizohet si e ardhur e munguar.  
 

g- Krijimi i të ardhurave të institucionit, nga vendosja dhe arkëtimi i gjobave të Inspektoratit të 

Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV) të Bashkisë Peqin. 

 

Titulli i gjetes: Mos arkëtim i gjobave të vendosura nga IMTV 

 

Situata: 

 Në auditimin e kryer të dokumentacionit të të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor 

(IMTV) për periudhën 01.01.2019 deri 30.06.2020, u konstatua se gjatë ushtrimit të detyrave 

funksionale të kontrollit mbi territorin e Bashkisë, janë mbajtur gjithsej 7 procesverbale konstatimi 

për ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe 
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mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, për të cilat kanë vijuar 

procedurat e mëtejshme ligjore, sipas nenit 13, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007.  

Listën e personave fizik të cilët kanë ndërtuar pa leje ndërtimi, objektet e ndërtuara, vendndodhja e 

tyre, vendimet e gjobave të marra nga IMTV e bashkisë Peqin. Paraqiten në aneksin nr. 5, 

bashkangjitur. 

Sipas evidencave të vëna në dispozicion për periudhën objekt auditimi, rezultoi se, nga IMTV janë 

marrë 7 vendime për vendosje gjobe në vlerën 3,500,000 lekë, për 7 raste ndërtimet pa leje ndërtimi 

dhe janë marrë 7 vendime për prishjen e objekteve të ndërtuara pa leje ndërtimi, për shkeljet e 

konstatuar të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar. 

Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor Bashkia Peqin, nuk është vepruar për të arkëtuar 

gjobat e vendosura për 7 subjektet persona fizik, në vlerën 3,500,000 lekë, për shkeljet e 

konstatuara në kryerjen e punimeve pa leje ndërtimi dhe të dokumentuara me proces verbale 

konstatimi, ku vendimi i pezullimit të punimeve në ndërtim shoqërohet me vendimin për dënim me 

gjobë, ku vlera e gjobës përcaktohet bazuar në vlerën e punimeve të kryera pa leje ndërtimi, por për 

çdo rast jo më pak se 500,000 lekë, sipas aneksit B/5, në shkelje të kërkesave të ligjit nr. 107/2014, 

datë 31.7.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, neni 52, pika 1, germa “e”, ku 

citohet: “Kryerje e punimeve pa leje, dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve, të 

kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500,000 lekë dhe me prishje ose konfiskim për interes 

publik të punimeve të kryera”, dhe  ligjit 9780, datë 16.07.2007 "Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme", të ndryshuar”, neni 5 germa “b” ku citohet: “Vendos 

gjoba sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e ndërtimit dhe urbanistikës”. 

Nga auditimi u konstatua se në të gjitha rastet e aplikimit të gjobave, janë me vlerë minimale dhe jo 

me vlerën e punimeve të kryera, që për periudhën e vitit 2019 dhe periudha janar- qershor 2020 ku 

janë marrë 7 vendime me gjoba, në vlerën prej 3,500,000 lekë, të cilat nuk janë arkëtuar deri më 

30.06.2020. Gjobat e vendosura kanë rezultuar për individë të ndryshëm të cilët kanë ndërtuar pa 

leje të autoritetit përgjegjës, Drejtorisë së Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit 

Bashkia Peqin. Niveli i përcaktimit të gjobës, përsa i përket vlerës nuk është bërë mbi bazën e 

përllogaritjes së vlerës së investimit, veprime jo në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 107/2014,datë 

01.10.2014 ”Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, i ndryshuar, neni 52. 

Në lidhje me auditimin për mbajtjen e regjistrave për gjobat e vendosura, regjistrimi në kontabilitet 

si debitorë, procedurat  ligjore për vendosjen e gjobave dhe arkëtimin e  tyre, në zbatim të nenit 16, 

të ligjit nr. 8402, datë 15.02.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit” dhe 

ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, përkatësisht: neni 9 

“Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative” dhe neni 22, u konstatua se: 

Nga IMTV janë mbajtur regjistra përkatës ku janë regjistrua të gjitha gjobat e vendosura, janë 

përgatitur shkresat përcjellëse përkatësisht me nr. 1071, nr. 1071/1, nr. 1071/2, nr. 1071/3, 

nr.1071/4, nr. 1071/5 dhe nr. 1071/6, datë 24.06.2020, drejtuar zyrës Financës për ndjekje të 

mëtejshme të procedurave të arkëtimit të gjobave. Nga drejtoria e Financës nuk janë vazhduar 

procedurat e mëtejshme pra nuk janë kontabilizuar vlera e gjobave prej 3,500,000 lekë, si debitorë 

për vitin 2020. 

Nga IMTV shkresat përcjellëse me nr. 1071, nr. 1071/1, nr. 1071/2, nr. 1071/3, nr. 1071/4, nr. 

1071/5 dhe nr. 1071/6, datë 24.06.2020, janë dërguar zyrës Juridike për ndjekje të mëtejshme të 

procedurave ligjore. Nga drejtoria Juridike nuk janë vazhduar procedurat e mëtejshme ligjore për të 

kërkuar në Gjykatën Administrative, shndrimi i  vendimit të kundërvajtjes në titull ekzekutiv, 
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bazuar në nenin 24 -Shndrimi i  vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, 

bazuar në kërkesat e ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe për 

arkëtimin e vlerës së gjobave prej 3,500,000 lekë. 

 

-Nga drejtoria e Financës nuk janë vazhduar procedurat e mëtejshme ligjore për të kontabilizuar 

vlerën e gjobave prej 3,500,000 lekë, për 7 persona, bazuar në dokumentacionin e dërguar nga 

Inspektorati Mbrojtjes së Territorit Vendor, të protokolluara nga zyra e protokoll arkivit bashkia 

Peqin. 

-Nga drejtoria Juridike nuk janë vazhduar procedurat e mëtejshme ligjore për të kërkuar në 

Gjykatën Administrative, shndrimin e vendimit të kundërvajtjes, në titull ekzekutiv, bazuar në ligjin 

nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, nenin 24 -Shndrimi i  vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv’ dhe për arkëtimin e vlerës së gjobave prej 

3,500,000 lekë, bazuar në dokumentacionin e dërguar nga Inspektorati Mbrojtjes së Territorit 

Vendor, të protokolluara nga zyra e protokoll arkivit bashkia Peqin. 

-Vlera prej 3,500,000 lekë, e cila përfaqëson mos arkëtim të vlerës së gjobave të vendosura nga 

IMTV për ndërtime pa leje, do të konsiderohet si e ardhur e munguar shkaktuar Buxhetit të 

Bashkisë Peqin. 

 

Kriteri:  

-Ligji 107/2014 darë 01.10.2014 Për “Planifikimin  dhe  Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar me 

ligjin nr. 73/215, datë 09.07.2015 dhe nr. 28/2017, datë 23.03.2017 neni 52. 

-Ligji nr. 10279,datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, përkatësisht: neni 9 -

Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative; neni 22 -Vendimi për kundërvajtjen administrative, që 

parashikon dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv” nenin 24 -Shndrimi i  vendimit për kundërvajtjen 

administrative në titull ekzekutiv’ dhe  neni 30-Arkëtimi i shumave të detyrimeve. 

 

Ndikimi/Efekti:  

Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve nga ana e Njësisë së 

Qeverisjes Vendore. 

 

Shkaku:  
Mos rakordimi midis drejtorisë juridike, drejtorisë së Financës dhe sektorit të Inspektoriatit të 

Mbrojtjes së Territorit Vendor. 

 

Rëndësia: 

 E lartë. 

 

Rekomandimi: 

1. Nga sektori Juridik në bashkëpunim me IMTV, të kërkohet në Gjykatë, shndërrimi i   vendimeve 

të kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24-Shndërrimi i vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për 

kundërvajtjet administrative” dhe arkëtimi i vlerës prej 3,500,000 lekë nga 7 persona, sipas 

pasqyrës nr. 10, bashkangjitur. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me  përgjegjësi: 

1.Z.Denis Tosku,  me detyrë, Kryeinspektor i Inspektoratit Mbrojtjes së Territorit Vendor; 
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2.Znj.G. N., me detyrë Drejtore e Zyrës Juridike; 

3.Z.H. M., me detyrë Drejtor i Financës. 

 

2.4. Opinioni mbi pasqyrat financiare të vitit 2019. 

 

Titulli i gjetjes: Disa llogari të pasqyrave financiare nuk paraqesin saktë gjendjen kontabël dhe nuk 

janë të rakorduar me Degën e Thesarit. 

 

Situata: 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 

Për evidentimin kontabël të aktivitetit ekonomik dhe financiar, në këtë bashki, është organizuar dhe 

funksionon Struktura e Drejtoria e Financës e përbërë nga punonjësit sipas pasqyrës bashkëngjitur. 

(Bashkëngjitur Aneksi nr. 2) 

Nxjerrja e pasqyrave financiare për vitin 2019. 

Për vitin 2019, Në përputhje me kërkesat e UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, 

janë përgatitur pasqyrat financiare, dërguar Degës së Thesarit Peqin me shkresën  Nr. 629 prot., 

datë 17.04.2020, të përbëra si vijon: 

Format nr. 1 –Pasqyra e pozicionit financiar. 

Format nr. 2 –Pasqyra e performancës financiare (Klasifikimi sipas natyrës ekonomike). 

Format nr. 3 – Pasqyra e flukseve monetare (Cash-Flow). 

Format nr. 4 –Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto. 

Format nr. 5 –Pyetësor dhe shënimet shpjeguese. 

Format nr. 6 –Investimet dhe burimet e financimit. 

Format nr. 7/a –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (kosto historike). 

Format nr. 7/b –Gjendja dhe ndryshimi i aktiveve (vlera neto). 

Format nr. 8 –Numri i punonjësve dhe fondi i pagave. (Bashkëngjitur Aneksi 2/1 e Pozicionit 

Financiar bilanci i v. 2019) 

- Baza ligjore për vitin 2019. 

VKM nr. 248, datë 10.04.1998 “Për miratimin e planit kontabël publik, për Organet e Pushtetit 

Lokal, Institucionet Shtetërore, Qendrore dhe Lokale si dhe të Njësive që varen prej tyre” i 

ndryshuar me VKM nr. 25, datë 20.01.2001, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme” etj. legjislacion rregullues. 

Mbajtja e kontabilitetit v. 2019. 

Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë hapur ditarët 

përkatës për bankën, ditari i arkës, magazinën, ditari i veprimeve të ndryshme etj. 

Për vitin 2019. 

Rakordimi i llogarive me Degën e Thesarit llogaria 520, 466 dhe llogaritë e të Ardhurave. V, 

2019. 

Llogaritë kryesore të rakordueshme me degën e Thesarit; llogaria 520 “Disponilitete në Thesar”, në 

pasqyrat financiare është për vlerën për vlerën debitorë 32,365,940 lekë. 

Referuar aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Peqin, kjo llogari është për vlerën 34,766,351lekë. 

Kjo vlerë është sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, është e analizuar si në Aneksin 2/1 

bashkëngjitur. 
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Në këtë rast, llogaria 520 “Disponilitete në Thesar” e pa rakorduar me të dhënat e Degës së 

Thesarit, në pasqyrat financiare, nuk pasqyron saktë vlerën e saj në fund të vitit ushtrimor, 

pasqyruar më pak në pasqyrat financiare për diferencën 34,766,351-32,365,940 = 2,400,411 lekë. 

 

Kriteri: 

Në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kap. III, 

pikat 29, 30, 39, 50. 

 

Situata: 

-Po kështu llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për vlerën 

kontabël 11,284,308 lekë. Sipas analizës së kësaj llogarie të rakorduar me degën e thesari, kjo 

llogari është për vlerën 13,685,415 lekë dhe është e analizuar sipas objekteve për 28 raste. Në këtë 

rast, vlera kontabël e kësaj llogarie, nuk është pasqyruar saktë, pasqyruar më pak për diferencën 

(13,685,415- 11,284,308) = 2,401,107 lekë. 

Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, konstatohet së për 15 subjekte në shumën 6,951,453 

lekë gjenden në ngurtësuara fonde nga vitin 2018 për të cilat është  përmbushur afati i garancisë dhe 

nuk është bërë ç bllokimi i tyre, sipas Aneksit Nr. 2/24 bashkëngjitur. 

Drejtoria e Financës, nuk ka kryer asnjë veprim sipas kushteve të kontratës për ç bllokimin e këtyre 

fondeve dhe përdorimin e tyre në buxhetin e vet. 

 

Kriteri: 

Përsa më sipër, janë shkelje të kërkesave të UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Kap. III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 10. 

 

Situata: 

Të ardhurat, nga tatim taksat lokale për vitin 2019, sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, 

janë në shumën 66,620,852 lekë. 

Kjo shumë, është pasqyruar në pasqyrat financiare të vitit ushtrimor 2019, në Formatin nr. 2 

“Pasqyra e performancës financiare”, nga të cilat, të ardhurat nga taksat e tatimet për 54,532,797 

lekë dhe të ardhura jo tatimore në shumën 12,088,055 lekë. 

 

-Rakordimi i llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe llogarive të Aktiveve Qarkulluese me 

rezultatet e inventarizimit fizik v. 2019: 

Kjo pikë e programit, është trajtuar me akt konstatimi më vehte. 

 

-Analiza e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme, Qarkulluese dhe të tjera Aktive, llogaritë; 202, 

210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 31, 32, Viti 2019. 

U audituan gjendja analitike kontabël e llogarive të Aktiveve të Qëndrueshme dhe Qarkulluese për 

koston historike për llogaritë si vijon: 

-Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për vlerën kontabël historike 11,077,800 lekë, nuk ka 

ndryshuar vlerën gjatë vitit. (Kjo llogari është e analizuar sipas të dhënve të Aneksi 2/2 

bashkëngjitur). Nuk është kryer inventarizimi fizik përsa janë kontabilizuar në debi të kësaj 

llogarie. 
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-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për vlerën kontabël historike 5,612,083 lekë. Gjatë vitit kjo 

llogari nuk ka pasur shtesa ose pikësime. 

(Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/3 bashkëngjitur). 

-Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për vlerën kontabël historike 13,928,877 lekë. Kjo llogari, 

gjatë vitit 2019, nuk ka pasur shtesa ose pikësime. 

(Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/4 bashkëngjitur). 

-Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione” për vitin 2019 është në vlerën historike për 637,530,263 

lekë. Gjatë viti 2019, kjo llogari është shtuar për vlerën (637,530,263 – 606,410,304) = 31,119,959 

lekë. 

(Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/5 bashkëngjitur). 

-Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për vlerën historike 2,545,544,752 lekë. Kjo llogari është 

shtuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën debitorë (2,545,544,752 -2,514,115,464)= 31,429,288 lekë. 

(Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/6 bashkëngjitur). 

-Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune” për vlerën kontabël historike 

24,171,632 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor për vlerën (30,840,156- 24,171,632) = 6,668,524 

lekë. (Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/7 

bashkëngjitur). 

-Llogaria 215 “Mjete transporti” për vlerën historike 27,901,780 lekë, shtuar gjatë vitit ushtrimor 

për vlerën ( 27,901,780 - 27,051,780)=  850,000 lekë, është sipas rezultateve të inventarizimit fizik. 

-Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për vlerën historike 56,704,452 lekë, është sipas rezultatet e 

inventarizimit fizik. 

Gjatë viti ushtrimor, kjo llogari është pakësuar për (58,614,837- 56,704,452) = 1,910,385 lekë. 

-Llogaria 231 “Investime Afatgjata materiale” për vlerën kontabël 12,966,176 lekë. Kjo llogari 

është shtuar gjatë vitit 2019 për (129,966,176- 59,906,856) = 70,059,320 lekë. (Kjo llogari është e 

analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të Aneksi 2/8 bashkëngjitur). 

-Llogaria 31 “Materiale” për vlerën kontabël 2,141,955 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor për 

vlerën (3,887,058 - 2,141,995)= 1,745,063 lekë. 

-Llogaria 32 “Inventar i imët” për vlerën kontabël 14,796,567 lekë, pakësuar gjatë vitit ushtrimor 

për vlerën (16,595,361 - 14,796,567)=  1,798,794 lekë. 

-Llogaria 34 “Produkte” për vlerën kontabël 285,192 lekë, shtuar gjatë vitit 2019 për (285,192- 

145,780)=  139,412 lekë. 

 

Evidenca e aktiveve të qëndrueshme dhe regjistrimi i tyre në pronësi të Bashkisë Peqin  V. 2019 

Kjo pikë e programit është trajtuar me akt verifikimi më vehte. 

 

Ndikimi: 

Në vlerësimin e të dhënave të llogarive të pasqyrave financiare nga përdoruesit e tyre. 

Pasaktësitë në llogaritë financiare, ndikojnë negativisht në vendimmarrjen e menaxhimit. 

 

Shkaku: 

Mos vlerësim i situatës si rezultate edhe të ndërrtimit të shpeshtë të stafit të nëpunësit zbatues. 

 

Rëndësia: 

E lartë. 
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Rekomandimi: 

1. Drejtoria e Financës, të marrë masat për sistemimin e llogarive të sipër cituara: 

- Të bëjë sistemimin e llogarive kontabël përsa janë konstatuar diferenca më pak ose më 

shumë sesa aktet e rakordimit me Degën e Thesarit si dhe inventarizimit të llogarive, bazuar 

në dokumentacionin ligjor e kontabël; 

- Të bashkëpunojë dhe Drejtorinë e Shërbimeve dhe Drejtorinë Juridike, për sistemimin e 

llogarive 466. 

 

Titulli i gjetjes: Disa llogaritë kreditore të pasqyrave financiare, nuk paraqesin me vërtetësi 

gjendjen kontabël më 31.12.2019. 

 

Situata: 

Analiza e llogarive debitorë v. 2019 

Në llogaritë financiare të vitit 2019, gjendja e llogarive debitore: 

-Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, paraqitet me vlerë kontabël 16,483,985 lekë. Kjo llogari nuk 

ka pasur ndryshime shtesa ose pakësim gjatë vitit 2019. Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se 

në debi të saj janë kontabilizuar debitorët për tatim taksat lokale të subjekteve për shumën 

15,453,375 lekë kurse diferenca për shumën 1,030,610 lekë është vlera debitore e subjektit 

sipërmarrës të  punimeve “L Kons.” shpk sipas rekomandimeve të KLSH-së nga auditimi i kaluar. 

Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Peqin, nuk është procedura sipas ligjit 

përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e detyrimeve debitore, në kundërshtim me kërkesat 

ligjore. 

 

-Llogaria 45 “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike” për vlerën kontabël 

4,314,600 lekë, kjo llogari është krijuar gjatë vitit 2019. Nga analiza e kësaj, referuar ditarit të 

hyrjeve të magazinës, konstatohet se në këtë llogari, janë kontablilizuar rastet e dhurimeve pa 

pagesë nga të tretët të vlerave inventariale e analizuar për 13 raste nga disa subjekte donatorësh për 

vlerën totale 5,498,483 lekë. (Kjo llogari është e analizuar në mënyrë kontabël sipas të dhënave të 

Aneksi 2/9 bashkëngjitur). 

 

Përsa më sipër konstatohen këto shkelje: 

-Llogaria e pasqyrave financiare 45 “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike”, në 

pasqyrat financiare të vitit 2019, nuk është e saktë përsa i përket vlerës së saj, është më pak për 

diferencën (5,498,483 - 4,314,600)= 1,183,883 lekë. 

-Në fund të periudhës ushtrimore, llogaria nuk është mbyllur në kredi të llogarive të fondeve përsa 

janë përfituar pa shpërblim vlera inventariale për shumën 5,498,483 lekë. 

 

Kriteri: 

-Përsa janë përfituar falas vlera inventariale nga donatorët, duhej të ishin kontabilizuar në kredi 

të llogarisë 45 “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike”, kurse në pasqyrat 

financiare, është paraqitur në Aktiv Formati nr. 1, në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, Aneksi –Veçoritë e evidencës së llogarive të klasës IV të detyrimeve 

në njësitë e qeverisjes së përgjithshme- pika 4 ku citohet: “Institucioni marrës i këtyre vlerave i bën 

hyrje ato duke debituar llogaritë përkatëse të klasës 3 me kundër parti kreditimin e llogarisë së 

grupit 45, “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike” dhe pika 5 ku citohet: 
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“Institucioni marrës, llogarinë 45, e mbyll me marrjen e konfirmimit në institucionin dhënës duke 

debituar këtë llogari në kredi të llogarisë 63, “Ndryshimi i gjendjes së inventarit”. 

 

-Nuk është bërë rakordimi i llogarisë 45 me institucionin dhurues, në kundërshtim me kërkesat e 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar 

neni 56 ku citohet: “Për të gjitha hyrjet që bëhen pa pagesë, njësia publike pritëse e aktivit i përcjell 

akt konfirmimin dërguesit brenda datës 20 të muajit pasardhës. Akt konfirmimi firmoset nga 

nëpunësi zbatues dhe nëpunësi autorizues i njësisë pritëse” 

 

Situata: 

-Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vlerën kontabël 28,245,360 lekë. Kjo 

llogari është krijuar gjatë vitit 2019 dhe përfaqëson vlerën kundër parti të disa llogarive të 

detyrimeve kreditore të pasivit të bilancit, e analizuar si vijon: 

-2,543,853 lekë, detyrime për blerje karburanti sipas vendimit gjyqësor, me kundër parti në kredi të 

llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

-8,347,206 lekë detyrime të pa paguara për shërbime dhe blerje nga të tretët, 

-11,284,308 lekë detyrime për investime të pa paguara sipas kontratave, 

-6,070,000 lekë të tjera detyrime. 

Vlera debitore e kësaj llogarie, nuk është e kuadruar me shumën e llogarive kreditore të pasivit të 

bilancit, vlera e të cilave është në shumën totale 82,854,723 lekë sipas llogarive dhe as është e 

analizuar sipas llojeve të detyrimeve të pa paguara si më poshtë vijon: 

-Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vlerën kontabël për 10,511,789 lekë 

dhe llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 70,342,934 lekë. 

 

Kriteri: 

Sa më sipër është në shkelje të kërkesave të UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, 

Kap. III, pika 42 dhe Aneksi –1, Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në 

sektorin publik. 

 

Situata: 

Analiza e llogarive kreditore v. 2019 

Gjendja e llogarive kreditore, referuar pasqyrave financiare, është si më poshtë vijon: 

-Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” është për vlerën kontabël 10,511,789 

lekë. Nga analiza e kësaj e këtyre llogarive, sipas dokumentacionit që na u paraqit, konstatohet se 

detyrimet e pa paguara për llogaritë 401-408, janë gjithsej në shumën 54,671,273 lekë ose më 

tepër se sa është pasqyruar në pasqyrat financiare të vitit ushtrimor për diferencën (54,671,273 - 

10,511,789)= 44,159,484 lekë. Detyrimi për shumën 54,671,273 lekë, është i analizuar si vijon: 

- 3,445,880 lekë për 6 fatura blerje, llogaritë 401-408, 

- 27,422,714 lekë për 10 fatura për investime të pa paguara, llogaria 404, 

-23,802,679 lekë për 2 fatura të tjera të konstatuara gjatë auditimit, të pa kontabilizuar, detyrim nga 

vitit 2019, i paguar në vitin 2020. 

Nga analiza e detyrimeve të pa paguara, konstatohen se në 6 raste në shumën 11,724,183 lekë, 

janë detyrime të pa paguara nga vitet 2017 dhe 2018. (Më hollësisht të dhënat sipas Aneksi 2/10 

dhe 2/11 bashkëngjitur). 
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Vlera për 23,802,679 lekë detyrim i pa deklaruar është për dy subjekte për faturat: 

-Nr. 30 datë 12.12.2019, nga subjektin kreditor “P V” shpk për vlerën 9,500,000 lekë, paguar 

pjesërisht me urdhër shpenzimi nr. 121, datë 02.03.2020. 

-Nr. 09 datë 25.12.2019 nga subjekti “Bo. B” shpk për vlerën 14,302,679 lekë, paguar pjesërisht me 

urdhër shpenzimi nr. 149, datë 06.03.2020. 

 

-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël sipas pasqyrave financiare për 

70,342,934 lekë. Nga të dhënat analitike që na u paraqitën, kjo llogari është e analizuar për 28 raste 

për vlerën totale 22,543,499 lekë. Nga të cilat për 3 raste në vlerën 10,408,888 lekë janë detyrime të 

viteve 2015-2016 të trashëguara nga ish komunat. Në këtë rast, llogaria nuk paraqet me 

dokumente, vlerën sipas pasqyrave financiare për diferencën (70,342,934 – 22,543,499= 

47,799,435 lekë. (Më hollësisht të dhënat sipas Aneksi 2/12 bashkëngjitur). 

 

Llogaria 42 “Detyrime ndaj personelit” për vlerën 19,698,517 lekë. Nga analiza e kësaj llogarie, 

konstatohet se janë përfshirë detyrimet e pa paguara për pagat e personelit të prapambetura për 

disa muaj për një pjesë të personelit, përfshi edhe muajin Dhjetor të fund vitit 2019, konkretisht: 

Pagat për muajt: Maj, Qershor, Korrik dhe Dhjetor të vitit 2019 përkatësisht në shumat; 3,026,593;  

3,199,246; 3,930,554 dhe 9,542,124 lekë. 

Llogaria 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën 289,714 lekë përfaqëson 

detyrimet e pa paguara për tatimin mbi të ardhurat personale. 

Llogaria “435 “Sigurime Shoqërore” për vlerën 2,879,532 lekë përfaqëson detyrimet e pa paguara 

për sigurimet shoqërore. 

Llogaria 436 “Sigurimet shëndetësore” për vlerën e detyrimeve 748,544 lekë. 

 

Detyrimet kreditore të Bashkisë Peqin, për vitin 2019, janë raportuar në KLSH sipas shkresës me 

Nr. 913 prot., datë 29.05.2020. Sipas kësaj shkrese, shuma e detyrimeve, është raportuar për vlerën 

totale 28,245,367 lekë. (Kjo vlerë është e analizuar sipas Aneksi 2/13 bashkëngjitur) 

Nga auditimi, janë konstatuar pasaktësi në disa llogari të detyrimeve kreditorë, diferenca midis 

vlerave në llogaritë financiare dhe detyrimeve reale si dhe detyrimet sipas raportimit në KLSH me 

Nr. 913 prot., datë 29.05.2020. 

(Më hollësisht, analizuar si në Aneksi 2/14 bashkëngjitur) 

 

Kriteri: 

Në përfundim, në total në pasqyrat financiare të vitit 2019 është raportuar më shume detyrime ndaj 

të tretëve në shumën për diferencë 104,471,030- 102,350,584 = 2,120,446 lekë. 

Mos kontabilizimi saktë dhe në kohë i detyrimeve kreditore në pasqyrat financiare të gjitha 

detyrimeve kreditore për diferencën më shumë për 2,120,446 lekë, është shkelje e kërkesave e 

UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kap. III, pikat 28, 29, 30, 32. 

 

Situata: 

Për datë 30.06.2020, detyrimet kreditore, janë sipas llogarive, si më poshtë vijon: 

Gjendja e llogarive kreditore, në fund të periudhës datë 30.06.2020, sipas dokumentacionit që na u 

paraqit, është si më poshtë vijon: 

-Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël 22,882,606 lekë, e analizuar për 14 raste 

(fatura), 
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-Llogaria 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to” për vlerën kontabël 2,025,360 lekë e 

analizuar për 6 raste, 

-Llogaria 404 për vlerën kontabël 14,459,787 lekë e analizuar për 10 raste. 

-Llogaria 42 “Detyrime ndaj personelit” (Përfshi shpërblimin për anëtarët e këshillit të bashkisë dhe 

anëtarët e fshatrave për muajin Qershor 2020) për vlerën (10,814,789 + 608,245)=  11,423,034 lekë, 

-Llogaria 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” për vlerën 642,870 lekë, 

-Llogaria “435 “Sigurime Shoqërore” për vlerën 2,659,6127 lekë, 

-Llogaria “436 “Sigurimet shëndetësore” për vlerën 369,090 lekë. 

(Më hollësisht të dhënat sipas Aneksi 2/15, 2/16 dhe 2/17 bashkëngjitur). 

 

Testimi i llogarive kreditor periudha 2019-2020 

U audituan procedurat e shpenzimeve nga banka gjatë viti 2020 lidhur me pagesat e faturave të 

cilat janë paraqitur për tu paguar gjatë vitit ushtrimor 2019 nëse kanë qenë të kontabilizuara në 

llogaritë kreditore të vitit 2019. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 50, datë 30.01.2020 është paguar subjekti V G shpk për shumën 

2,304,923 lekë për pastrim të qytetit. Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 172, datë 31.10.2019 

referuar situacionit të shpenzimeve për vlerën 2,304,923 lekë. 

Kjo faturë është pasqyruar si detyrim në llogarinë 467 të vitit 2019. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 73, datë 03.02.2020 është paguar subjekti V G shpk me NIPT L51..4K 

për 1,929,858 lekë pastrim qyteti. Bashkëngjitur fatura nr. 376, datë 31.11.2019 sipas situacionit për 

vlerën 1,929,858 lekë. 

Kjo faturë është pasqyruar si detyrim në llogarinë 467 viti 2019. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 97, datë 18.02.2020 është paguar subjekti B 93 II shpk për 252,800 lekë 

për “Rikonstruksion I rrugës Kodra e Ullirit”. Bashkëngjitur fatura nr. 49, datë 07.05.2018 sipas 

situacionit të punimeve. 

Kjo faturë është pasqyruar si detyrim në llogarinë 404 për vlerën e pa paguar 5,056,000 lekë. 

Vlera totale e faturës është 19,149,342 lekë po kështu edhe situacioni përfundimtar i punimeve. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 121, datë 02.03.2020 paguar P V shpk 412,959 lekë referuar faturës nr. 

30 datë 12.12.2019. Kjo faturë është për shumën totale 9,500,000 lekë me tvsh e cila nuk është 

kontabilizuar si detyrim i pa paguar. Fatura është e pa firmosur nga përfaqësues I Bashkisë. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 144, datë 06.03.2020 paguar P V shpk për shumën 7,757,035 lekë 

referuar faturës tatimore nr. 39, datë 02.03.2020 e cila është për vlerën 9,652,730 lekë, fatura është 

e pa firmosur nga përfaqësues I Bashkisë. Për objektin Ndërtim palestre shkolla e mesme Pajovë 

“Mustafa Kemal Ataturku”, situacioni nr. 7 për vlerën totale 9,652,730 lekë. Ky transaksion është 

sipas situacionit i firmosur nga Mbikëqyrësi i punimeve dhe miratuar nga Kryetari i Bashkisë 

Peqin. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 149, datë 06.03.2020 paguar “Bo. B” shpk me NIPT K72..H për shumën 

323,202 lekë referuar faturës tatimore nr. 09 datë 25.12.2019 cila është për vlerën 14,302,679 lekë, 

fatura është e pa firmosur nga Kryetari i Bashkisë L. T.. Për objektin Transformimi i stacioneve të 

pompave Peqin, situacioni nr. 2. 

Kjo faturë është për shumën totale 14,302.679 lekë me tvsh e cila nuk është kontabilizuar si 

detyrim i pa paguar. 

 

Ndikimi: 
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Në pasqyrat financiare dhe tek përdoruesit e tyre përfshi strukturat vendimmarrëse menaxhuese. Në 

programimin e buxheteve vjetorë lidhur me shlyerjen e detyrimeve kreditore të bartura nga viti 

pasardhës. 

 

Shkaku: 

Mos regjistrimi në kohë i detyrimeve kreditore në kontabilitet. Mos rakordim i veprimeve me 

Drejtorinë e Shërbimeve lidhur me 

 

Rëndësia: 

Për menaxhimin e detyrimeve kreditore. Për programimin e buxheteve vjetore të balancuara të 

ardhurat me shpenzimet duke programuar pagesën e detyrimeve të trashëguara nga vitet pasardhëse. 

Për mirë menaxhimin e fondeve publike. 

 

Rëndësia: 

I mesëm 

 

Rekomandimi: 

1. Drejtoria e Financës, të marrë masat për sistemimin e llogarive të sipër cituara: 

- Të bëjë sistemimin e llogarive kontabël përsa janë konstatuar diferenca më pak ose më 

shumë sesa aktet e rakordimit me Degën e Thesarit si dhe inventarizimit të llogarive, bazuar 

në dokumentacionin ligjor e kontabël; 

- Të bashkëpunojë dhe Drejtorinë e Shërbimeve dhe Drejtorinë Juridike, për sistemimin e 

llogarive 466, 401-408; 

- Të rakordojë veprimet me donatorët përsa ka përfituar vlera inventariale pa shpërblim. 

 

 

Titulli i gjetjes: U konstatuan raste të përdorimit të fondeve publike me efekte negative në 

kundërshtim me parimet e Ekonomicitetit, Eficencës dhe Efektivitetit (3E). 

 

Situata: 

Testim mbi transaksionet financiare: 

 

1-Mbi evidentimin e shpenzimeve për  kontratën e shërbimit për pastrimin e qytetit 

Shërbimi i pastrimit të qytetit, është bërë me sipërmarrje sipas kontratës të lidhur me subjektin 

fitues pas procedurave të prokurimit. 

Për vitin 2019, shërbimi i pastrimit është në zbatim të kontratës të lidhur me Nr. 1327 datë 

28.12.2016 me subjektin “V G” shpk me NIPT  L5..4K. 

Gjatë këtij vitit, është paguar nëpërmjet bankës subjekti “V G” shpk për vlerën totale 23,395,679 

lekë. Konkretisht paguar me urdhër shpenzimet Nr. 101, datë 11.02.2019; nr. 130, datë 18.02.2019; 

nr. 185, datë 27.03.2019; nr. 261, datë 23.04.20169; nr. 316, datë 14.05.2019; nr. 404, datë 

20.06.2019; nr, 511, datë 14.08.2019; nr. 551, datë 11.09.2019 dhe nr. 615, datë 17.10.2019. 

U konstatua se pagesat janë bërë sipas faturave tatimore dhe situacioneve të shërbimit të pastrimit të 

firmosura nga ish Kryetari i Bashkisë, S. H. dhe më pas nga Kryetari i Bashkisë L. T., subjekti 

sipërmarrës dhe nga Përgjegjësi i zyrës së shërbimeve të Bashkisë Peqin, -A. K., (me arsim të 

mesëm) në cilësinë e supervizorit të Bashkisë. Situacionet janë të firmosura për periudha 1 mujore. 

 



55 
 

Kriteri: 

Evidentimi i shërbimit të pastrimit nuk është bërë duke mbajtur çdo ditë procesverbale mbi 

kryerjen e këtij shërbimi, për sipërfaqet ditore të pastruara, sipërfaqet e lara me ujë dhe për sasitë e 

mbeturina të transportuara, kjo praktikë është në kundërshtim me kërkesat e nenit 16 të 

kontratës të lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe Subjektit sipërmarrës “V G” 

shpk. Më konkretisht, u testuan pagesat si më poshtë vijon: 

 

Situata: 

-Me urdhër shpenzimi nr. 101, datë 11.02.2019 është paguar subjekti “V G” shpk me NIPT L5..4K 

për shumën 6,342,603 lekë për pastrim të qytetit për muajt shtator, tetor, nëntor 2018. 

Bashkëngjitur janë faturat tatimore nr. 94, datë 30.09.2018, nr. 101, datë 31.10.2018 dhe nr. 105, 

datë 31.11.2018 referuar situacioneve të shpenzimeve për periudhat përkatëse. 

Situacionet janë të firmosura nga Subjekti sipërmarrës, ish Kryetari i Bashkisë S. H. dhe P/Zyrës së 

Shërbimeve A. K., në emigracion në cilësinë e supervizorit. 

Kontrata e lidhur midis palëve nr. 1327 prot., datë 28.12.2016. Afati 36 muaj nga data e lidhjes së 

kontratës me vlerën vjetore të kontratës 21,355,211 lekë pa tvsh ose 25,626,253 lekë me tvsh, nuk 

janë përgatitur situacione ditore në kundërshtim me neni 16 të kësaj kontrate. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 185, datë 27.03.2019 është paguar subjekti “V G” shpk me NIPT L5..4K 

për shumën 1,929,858 lekë për pastrim të qytetit për muajin Janar 2019. Bashkëngjitur janë faturat 

tatimore nr. 116, datë 31.01.2019. 

Situacioni i shpenzimeve datë 31.01.2019 është i firmosur nga Subjekti sipërmarrës, ish Kryetari i 

Bashkisë, S. H. dhe P/Zyrës së Shërbimeve, A. K.. 

Për vitin 2020, për shërbimin e pastrimit, është lidhur kontrata nr. 424 prot., datë 27.02.2020, afati 

36 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. Vlera totale e kontratës është 123,964,662 lekë me 

tvsh. 

 

Gjatë këtij vitit (Periudha Janar –Mars 2020), është paguar nëpërmjet bankës subjekti “V G” shpk 

për vlerën totale 6,041,896 lekë. 

Pagesat janë bërë sipas faturave tatimore dhe situacioneve mujore të shërbimit të pastrimit të 

firmosura nga Subjekti sipërmarrës, Kryetari i Bashkisë dhe supervizori i Bashkisë. 

Për ndjekjen e zbatimit të kësaj kontrate, është caktuar përgjegjësi i zyrës së Shërbimeve A. K.- me 

detyrë supervizor i Bashkisë Peqin, me arsim i mesëm. Situacionet janë të firmosura për periudha 1 

mujore. 

 

Kriteri: 

Evidentimi i shërbimit të pastrimit nuk është bërë duke mbajtur çdo ditë procesverbale mbi kryerjen 

e këtij shërbimi, për sipërfaqet ditore të pastruara, sipërfaqet e lara me ujë dhe për sasitë e 

mbeturina të transportuara, kjo praktikë është në kundërshtim me kërkesat e nenit 16 të kontratës të 

lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe Subjektit sipërmarrës “V G” shpk. 

Konkretisht si në rastet: 

 

 

 

Situata: 
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-Me urdhër shpenzimi nr. 50, datë 30.01.2020 është paguar subjekti V G shpk për shumën 

2,304,923 lekë për pastrim të qytetit. Bashkëngjitur është fatura tatimore nr. 172, datë 31.10.2019 

referuar situacionit të shpenzimeve për vlerën 2,304,923 lekë. 

Bashkëngjitur është situacioni për periudhën e shërbimit 1.10.2019- 31.10.2019, i firmosur nga 

Kryetari i Bashkisë L. T., Përfaqësuesi i subjektit dhe përgjegjësi i zyrës së Shërbimeve A. K.- me 

detyrë P/sektorit të shërbimeve. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 73, datë 03.02.2020 është paguar subjekti V G shpk me NIPT L5..4K për 

1,929,858 lekë pastrim qyteti. Bashkëngjitur fatura nr. 376, datë 31.11.2019 sipas situacionit për 

vlerën 1,929,858 lekë. 

Kjo faturë është pasqyruar si detyrim në llogarinë 467 viti 2019. Faturë e pa firmosur nga 

përfaqësues të bashkisë. Situacioni për periudhën 1.10.2019- 31.10.2019 i firmosur nga Kryetari i 

Bashkisë, Përfaqësuesi i subjektit dhe përgjegjësi i Sektorit të Shërbimeve z. A. K. 

-U testua aplikimi i çmimeve të situacionit mujor për shërbimin e pastrimit me çmimet e ofertës 

fituese për kontratën e vitit 2019 dhe të vitit 2020, nuk u konstatuan diferenca, janë aplikuar sipas 

ofertës fituese: 

 

Për vitin 2019: 

-Me Urdhër shpenzim nr. 404 datë 20.06.2019, paguar shpenzime për pastrimin për muajin Maj 

2019 në vlerën 2,304,923 lekë. Referuar fatura tatimore nr. 138 datë 31.05.2019, vlera 2 304 923 

lekë. Situacion për periudhën 01.05.2019 - 31.05.2019, vlera: 2 304 923 lekë. 

Në strukturën e situacionit, janë aplikuar çmimet sipas ofertës fituese. 

(Më hollësisht, analiza e situacionit është si në Aneksi 2/18 bashkëngjitur) 

 

Për vitin 2020: 

-Me Urdhër shpenzim nr. 308 datë 5.06.20220, paguar shpenzime për pastrimin për muajin Maj 

2020 në vlerën 3,643,336 lekë. Referuar fatura tatimore nr. 25 datë 31.05.2020, vlera 3,643,336 

lekë. Situacion për periudhën 01.05.2019 - 31.05.2019, vlera: 2 304 923 lekë. 

Në strukturën e situacionit, janë aplikuar çmimet sipas ofertës fituese. 

(Më hollësisht, analiza e situacionit është si në Aneksi 2/19 bashkëngjitur) 

 

2-Mbi financimin e “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha. 

Sipas dokumentacionit që na u vu në dispozicion, me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 15, datë 

25.03.2011, është vendosur krijimi i Shoqërisë “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha me kapital 

100% të Bashkisë Peqin. 

Ky klub është financuar nga Bashkia Peqin. Për periudhën e auditimi janë transferuar fonde për këtë 

klub në shumën totale 7,850,000 lekë, ku për vitin 2019 për shumën 5,353,000 lekë dhe për 

periudhën Janar 2020- Maj 2020, në shumën 2,485,000 lekë. 

Paguar me urdhër shpenzimet si më poshtë: 

Viti 2019; U. Shpenzimet nr. 106, 166, 271, 405, 445, 523, 569, 638 dhe 702. 

Viti 2020; U. Shpenzimet nr. 44, 102, 189, 224, 262 dhe 306. 

Në programet e viteve buxhetore 2019 dhe 2020, janë miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë 

në zërin “Transferta për sportin” fondet për financimin e këtij klubi, përkatësisht për vitin 2019 në 

shumën 8,000,000 lekë dhe për vitin 2020 në shumën 10,200,000 lekë. 

Për këto pagesa, nuk ka miratim të bordit të shoqërisë “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha për 

financim aktiviteti ose për shtesë të kapitalit të kësaj Shoqërie. 

Kontabilizimi i këtyre shpenzimeve, është në debi të llogarive të shpenzimeve, llogaria 604. 



57 
 

 

Kriteri: 

Kjo praktikë e financimit të Klubit të Futbollit, Shkumbini sha, pa miratim të asamblesë të 

shoqërisë për destinacionin e këtij financimi, është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9901, 

datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtarë” i ndryshuar nenet 135, 145 dhe 168, të ligjit 

nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet” i ndryshuar nenet 1, 3, 4, ligjit nr. 79/2017 “Për 

sportin” neni 3, pika 28, neni 20 dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore"” nenet 25 dhe 

54. 

 

Situata: 

3-Zbatimi i kontratës Transformimi i stacionit të pompave Peqin. 

-Për këtë objekt, është lidhur me subjektin fitues “Bo. B dhe Ra. Co” shpk, kontrata fillestare me nr. 

1638 prot., datë 23.07.2019 me afat 60 ditë. Vlera fillestare e kontratës është për vlerën 21,228,534 

lekë pa tvsh. 

Nga auditimi i pagesave, konstatohet se bashkëngjitur janë faturat tatimore dhe situacionet 

pjesore të firmosura nga subjekti sipërmarrës, Kryetari i Bashkisë si dhe nga mbikëqyrësin e 

punimeve. Për çdo rast të pagesave, janë ndalur 5% e vlerës së situacioneve si garanci për 

punimet e kryera. Më konkretisht u testuan rastet si vijon: 

 

-Me urdhër shpenzimin nr. 497, datë 06.08.2019, është paguar “Bo. B” shpk me NIPT K7..2H për 

shumën 4,411,800 lekë për objektin “Transformim i stacioneve të pompave Peqin”. Bashkëngjitur 

është fatura tatimore nr. 9, datë 05.03.2019 për vlerën 4,644,000 lekë, Situacioni nr. 1, datë nuk ka i 

firmosur nga sipërmarrësi BO. “Bo. B dhe Ra. Co” shpk, ish kryetari i Bashkisë, S. H. dhe nga 

mbikëqyrësi i punimeve AMK shpk. 

-Me urdhër shpenzimin nr. 878, datë 30.12.2019, është paguar “Bo. B” shpk me NIPT K7..2H për 

shumën 13,264,343 lekë. Fatura tatimore nr. 9, datë 25.12.2019 për vlerën 14,302,679 lekë. 

Situacioni nr. 2, datë nuk ka i firmosur nga sipërmarrësi BO, kryetari i bashkisë L. T. dhe nga 

mbikëqyrësi i punimeve AMK shpk. 

-Me urdhër shpenzimin nr. 149, datë 10.03.2020, është paguar “Bo. B” shpk me NIPT K7..2H për 

shumën 323,202 lekë. Fatura tatimore nr. 09, datë 25.12.2019 për vlerën 14,302,679 lekë. 

Situacioni nr. 2, datë nuk ka i firmosur nga sipërmarrësi BO dhe kryetari i bashkisë L. T. dhe nga 

mbikëqyrësi i punimeve AMK shpk. 

-Me urdhër shpenzimin nr. 151, datë 10.03.2020, është paguar “Bo. B” shpk me NIPT K7..2H për 

shumën 3,620,214 lekë. Fatura tatimore nr. 14, datë 10.03.2020 për vlerën 3,810,752 lekë, referuar 

situacionit nr. 2, datë nuk ka. Kontrata është e pa përfunduar. 

(Më hollësisht, analiza e pagesave është si në Aneksi 2/20 bashkëngjitur) 

 

4- Zbatimi i kontratës Rikonstruksion i shkollës 9 vjecare Demir Godelli Peqin. 

-Për këtë objekt, është lidhur me subjektin fitues “Bo. B” shpk, Kontrata nr. 838 prot., datë 

30.08.2018 me afat 120 ditë. Vlera fillestare e kontratës është për vlerën 39,388,721 lekë pa tvsh, 

vlera me tvsh 47,266,465 lekë. 

Nga auditimi i pagesave, konstatohet se bashkëngjitur janë faturat tatimore dhe stacionet pjesore 

të firmosura nga subjekti sipërmarrës, Kryetari i Bashkisë si dhe nga mbikëqyrësi i punimeve. 

Për çdo rast të pagesave, janë ndalur 5% e vlerës së stacioneve si garanci për punimet e kryera. 

Më konkretisht u testuan rastet si vijon: 
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-Me urdhër shpenzimi nr. 1309 datë 8.10.2018 është paguar “Bo. B” shpk me NIPT K7..2H për 

7,599,132 lekë për Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Demir Godelli Peqin. Fatura nr. 29, datë 

2.10.2018. Kontrata nr. 838 prot., datë 30.08.2018. Vlera 39,388,721 lekë pa tvsh. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 355 datë 05.06.2019 është paguar Bo. B shpk me NIPT K7..2H për 

2,439,168 lekë për Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Demir Godelli Peqin. Fatura nr. 28, datë 

3.06.2019. Kontrata nr. 838 prot., datë 30.08.2018. Vlera 39,388,721 lekë pa tvsh. Ka pasur shtyrje 

të afatit të kontratës të miratuara nga Investitori Bashkia Peqin. (Më hollësisht, analiza e pagesave 

është si në Aneksi 2/21 bashkëngjitur) 

 

5-Zbatimi i kontratës Rikonstruksion i shkollës Mustafa Kemal Atataturku. 

-Për këtë objekt, është lidhur me subjektin fitues “P V dhe Bo. B” shpk, Kontrata nr. 1418 prot., 

datë 19.06.2019 me afat 180 ditë. Vlera fillestare e kontratës është 65,050,145 lekë me tvsh. 

Nga auditimi i pagesave, konstatohet se bashkëngjitur janë faturat tatimore dhe stacionet pjesore 

të firmosura nga subjekti sipërmarrës, Kryetari i Bashkisë si dhe nga mbikëqyrësi i punimeve. 

Për çdo rast të pagesave, janë ndalur 5% e vlerës së stacioneve si garanci për punimet e kryera. 

Më konkretisht u testuan rastet si vijon: 

 

-Me urdhër shpenzimi nr. 450 datë 17.07.2019 paguar “P V” shpk me NIPT L22..23C për 

8,466,132 lekë për “Rikonstruksion i shkollës Mustafa Kemal Atataturku”. 

Fatura nr. 01, datë 12.07.2019. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 848 datë 13.12.2019 paguar “P V” shpk me NIPT L2..23C për 8,612,041 

lekë për “Rikonstruksion i shkollës Mustafa Kemal Atataturku”. 

Fatura nr. 30, datë 12.12.2019 për vlerën 9,500,000 lekë. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 121 datë 2.03.2020 paguar “P V shpk” me NIPT L2..23C për 412,959 

lekë për “Rikonstruksion i shkollës Mustafa Kemal Atataturku”. 

Fatura tatimore nr. 30, datë 12.12.2019 për vlerën 9,500,000 lekë. 

-Me urdhër shpenzimi nr. 144 datë 6.03.2020 paguar “P V” shpk me NIPT L2..23C për 7,757,035 

lekë. Fatura tatimore nr. 39, datë 2.03.2020. Ka pasur shtyrje të afatit të kontratës të miratuara nga 

Investitori Bashkia Peqin. (Më hollësisht, analiza e pagesave është si në Aneksi 2/22 bashkëngjitur) 

 

-Testimi i llogarisë 600 “Pagat dhe shpërblime” 

Për vitin 2019. U përzgjodh muaji Shtator 2019. 

Numri i punonjësve është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Nr. 83 datë 22.12.2018, 

miratuar në total numri 254 + 5 punonjësit të Gjendjes Civile = 259 punonjës gjithsej, në fakt janë 

paguar sipas listë pagesave gjithsej 259 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të punonjësve. 

Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017 struktura dhe niveli i pagave sipas strukturës, 

.është miratuar me vendimin e Kryetarit të Bashkisë Nr. 13 Datë 5.01.2019 

Sipas listë pagesave të këtij muaji, konstatohet se është zbatuar struktura sipas këtij vendimi 

miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga ish Drejtoresha e Financës zj. Xh.  L. dhe nga Specialistja e 

Financës zj. O.  H. 

Është përgatitur përmbledhësja e listë pagesave e cila është e firmosur nga ish Drejtore e Financës 

dhe nga Kryetari i Bashkisë. 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjëse Burimeve Njerëzore E. E., 

Drejtori i Drejtorisë Juridike (Që ka në vartësi Burimet Njerëzore) G. C., Shef Kabineti; B. Sh. dhe 

nga Kryetari Bashkisë L. T. 
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Për vitin 2020. U përzgjodh muaji Maj 2020. 

Numri i punonjësve është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë Nr. 45 datë 23.12.2019. 

Miratuar në total numri 291 punonjës gjithsej, në fakt janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 290 

punonjës. 

Referuar kërkesave të VKM nr. 177 datë 08.03.2017, struktura e Bashkisë Peqin, është miratuar me 

Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Nr. 1 datë 08.01.2020. 

Sipas listë pagesave të këtij muaji, konstatohet se është zbatuar struktura sipas këtij vendimi 

miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Drejtori i Financës H. M. dhe nga Specialiste e pagave O. H. 

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

nga Kryetari Bashkisë; L. T. 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjëse i Burimeve Njerëzore E. E. dhe 

nga Kryetari Bashkisë L. T. 

 

U verifikuan me përzgjedhje rregullshmëria e pagave për 6 persona si më poshtë, bazuar në 

VKM nr. 177 datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 165, datë 2.03.2016 

të Këshillit t Ministrave “Për grupimin e Njësive të Vetëqeverisjes Vendore për efekt page dhe 

caktimin e kufijve të pagave të funksionareve të zgjedhur e të emëruar, të nëpunësve civilë e të 

punonjësve administrativë të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”. Bazuar në urdhrin e Kryetarit të 

Bashkisë me nr. 11 Datë  08.01.2020. Nuk u konstatuan diferenca, Pagat e funksionit janë sipas 

përcaktimeve në VKM nr. 177, datë 08.03.2017 dhe Vendimet e Kryetarit të Bashkisë Peqin me nr. 

83, datë 22.12.2018 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për vitin 2019”, nr. 13, datë 

05.01.2019 “Emërimet në detyrë dhe pagat e punonjësve të aparatit të Bashkisë dhe Institucioneve 

vartëse” dhe nr. 11 prot., datë 08.01.2020 “Emërimi në detyrë dhe pagat e punonjësve të aparatit të 

bashkisë dhe Institucioneve vartëse”. Konkretisht si më poshtë për: 

Për vitin 2019, sipas pagesave të muajit Shtator dhe për vitin 2020 për muajin Maj 2020.. 

1-N. Xh., me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Bujqësisë, paga funksion 48000 lekë. 

2-R. Xh., Specialist agronom, paga për funksion 27000 lekë. 

3-F. S., Specialist agronom, paga për funksion 26000 lekë. 

4-G. N., Specialiste e prokurimeve, paga funksion 35900 lekë për vitin 2019 dhe Drejtore e 

Drejtorisë Juridike për vitin 2020, paga për funksion është 48,000 lekë. 

5-A. R., Specialist i pagave, paga funksion 26000 lekë. 

6-D. E., Specialist i taksave, paga për funksion 29000 lekë. 

-Mbi evidentimin e konsumit të karburantit 

Për vitin 2019. Me urdhër të ish Kryetarit të Bashkisë Peqin, S. H. nr. 4, datë 04.01.2019 mbi: 

“Caktimin e normativave të harxhimit të karburantit për vitin 2019”, është ngritur komisioni për 

përcaktimin e normativave të konsumit të karburantit për 4 mjete transporti, 1 kamionçinë si dhe 

për kaldajën e kopshtit. 

Janë përcaktuar normativat përkatëse sipas procesverbaleve të mbajtur nga komisioni për çdo tip 

mjeti. 

Për vitin 2020. Me urdhër të Kryetarit të Bashkisë L. T., nr. 4, datë 04.01.2020 mbi: “Caktimin e 

normativave të harxhimit të karburantit për vitin 2020”, është ngritur komisioni për përcaktimin e 

normativave të konsumit të karburantit për 4 mjete transporti, 1 kamionçinë si dhe për kaldajën e 

kopshtit. 

Janë përcaktuar normativat përkatëse sipas procesverbaleve të mbajtur nga komisioni për çdo tip 

mjeti. 
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Nga Kryetari i Bashkisë, janë lëshuar autorizime ditorë për udhëtimin e personave sipas natyrës së 

shërbimit si dhe duke përcaktuar edhe mjetin për të udhëtuar. 

Për çdo muaj, është përgatitur përmbledhësja e udhëtimeve për çdo mjet transporti të firmosura nga 

nëpunësi udhëzues i autorizuar, nga shoferi i mjetit dhe të miratuara nga Kryetari i Bashkisë. 

Në këtë përmbledhëse të udhëtimit, janë shënuar edhe destinacioni i lëvizjes dhe km rrugë të 

përshkruara, janë bërë edhe llogaritjet për konsumit të karburantit sipas normativave të konsumit të 

miratuara nga komisioni i miratuar nga titullari i Bashkisë. 

 

Ndikimi: 

Në përdorimin e fondeve publike me ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet. 

 

Shkaku: 

Mos zbatimi i kërkesave ligjore si dhe të kushteve të kontratës të lidhur me subjektet sipërmarrëse 

sipas procedurave të prokurimit. 

 

Rëndësia: 

I mesëm 

 

Rekomandime: 

1. Të merren masat e nevojshme me qëllim, evidentimin çdo ditë të llojit dhe volumit të shërbimit 

të pastrimit të qytetit të kryer nga sipërmarrësi  “V G” shpk, në zbatim të kushteve të kontratës të 

lidhur midis palëve. 

2. Drejtoria e Financës, të mos paguajë situacionet dhe faturat mujore në rast se vlera e tyre, nuk 

janë të rakorduara me vlerat e proces verbaleve ditore mbi shërbimin e pastrimit të qytetit.  

3. Bashkia Peqin, të analizojë performancën financiare të Shoqërisë “Klubit të Futbollit Shkumbini” 

sha dhe mbi këtë bazë, të përcaktojë për të ardhmen vlerën dhe destinacionin e fondeve për këtë 

subjekt, në zbatim të kërkesave ligjore të sipërcituara. 

 

Përsa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi personat me të cilët mbahet ky akt konstatimi. 

1. Znj. Xh. L., me detyrë ish Drejtore e Financës për periudhën Janar- Tetor 2019, aktualisht 

me detyrën e specialiste inventarësh në Drejtorinë e Financës (Trajtuar me statusin e 

nëpunësit civil); 

2. Z. L. A., me detyrë ish Drejtor i Financës për periudhën Tetor 2019 – Shkurt 2020, 

(aktualisht larguar nga Institucioni Bashkia Peqin); 

3. Z. H. M. me detyrën Drejtor i Financës për periudhën Shkurt 2020 dhe aktualisht; 

4. Z. A. K.- me detyrë P/Sektorit të Shërbimeve. 

 

Titulli i gjetjes: Nga Bashkia Peqin, nuk është kryer inventarizimi fizik në vitin 2019 për të gjitha 

Aktiveve afatgjatë materiale dhe jo materiale, si për rastin e aktiveve të cilat sipas miratimeve me 

VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Peqin, ashtu edhe për ato të investuara nga Bashkia 

Peqin si dhe nuk është përgatitur regjistri i aktiveve në pronësi të Bashkisë, në kundërshtim me 

kërkesat ligjore. 

 

“C/2. Vlerësim i raportimit financiar për të parashikuar Opinion mbi pasqyrat financiare për 

vitin 2019, Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike- Asetet”. 
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Situata: 

Në zbatim të kësaj pike të programit të auditimit me nr. 467/1 prot., datë 02.06.2020, u konsiderua e 

nevojshme mbajtja në ambientet e Bashkisë Peqin, i një akt konstatimi. 

U shqyrtua dokumentacioni si më poshtë: 

Pasqyrat financiare të vitit 2019. 

Dokumente kontabël. 

Të tjera dokumente mbështetëse. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet se: 

Për vitin 2019. 

Është kryer inventarizimi fizik të aktiveve afat shkurtra dhe afat gjata. Është ngritur komisioni i 

inventarizimit me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë z.L. T. me Nr. 218, datë 8.10.2019. Përgjithësisht 

janë kryer procedurat ligjore në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” i ndryshuar: 

Nga komisionet, janë përgatitur procesverbalet e inventarizimeve ku janë evidentuar dhe propozuar 

për tu nxjerrë jashtë përdorimit vlera inventariale. 

Lista e inventarëve të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimit, është e firmosur nga komisioni i 

inventarizimit. 

Nga ish Drejtorë e Financës, z. L. A., datë 24.12.2019, është përgatitur përmbledhësen e 

inventarëve të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimit për shumën totale 14,968,636 lekë, e 

ndarë sipas llogarive përkatëse si vijon: 

Llogaria 327 “Inventar i imët” për 2,302,340 lekë, 

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune” për 7,487,344 lekë, 

Llogaria 218 “Inventar ekonomik” për 5,177,952 lekë. 

 

Është përgatitur nga komisioni i inventarizimit, datë 21.10.2019, relacioni mbi përfundimin e 

inventarizimit dhe datë 25.11.2019, është përgatitur relacioni i komisionit të vlerësimit të 

inventarëve të propozuara për tu nxjerrë jashtë përdorimit. 

Komisioni i vlerësimit ka konkluduar për miratim nxjerre jashtë përdorimit të inventarëve. 

Nxjerrja jashtë përdorimit të inventarëve, është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë nr. 37, 

datë 11.12.2019 në shumën totale 14,967,636 lekë. 

Për inventarët e nxjerrë jashtë përdorimit, është kryer veprimi kontabël në pakësim të llogarive të 

aktiveve përkatëse. 

Në Formatin nr. 7/a të pasqyrave financiare, është pasqyruar pakësim i llogarive 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla” për vlerën 7,487,344 lekë dhe llogarisë 218 “Inventar ekonomik” 

për vlerën 5,177,952 lekë. 

Por u konstatua se: 

Nga Bashkia Peqin, nuk janë kryer procedurat për inventarizimin e të gjitha aktiveve afat gjata jo 

materiale dhe materiale të investuara në vite nga Bashka Peqin dhe ato që me miratim të Këshillit të 

Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj bashkie, konkretisht për llogaritë (me kostot historike): 

Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për 11,077,800 lekë. 
Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 5,612,083 lekë. 

Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione “për 13,928,877 lekë. 

Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione “për 637,530,263 lekë. 

Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 2,545,544,752 lekë. 

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune “për 24,171,632 lekë. 

Llogaria 215 “Mjete transporti “për 27,901,780 lekë. 

-Nuk është përgatitur regjistri i pronave. 
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-Nuk është bërë regjistrimi i aktiveve në pronësi të Bashkisë. 

 

Kriteri: 

Përsa më sipër, mosveprimet janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 1.2 - Të drejtën dhe përgjegjësinë e 

pronësisë; Kap. VII, neni 23, pika 14 –Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e 

territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj , UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe UMF nr. 8, datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. Kap III- Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në Njësitë e Qeverisjes së përgjithshme, pika 30 ku citohet: 

“Çdo njësi e qeverisjes së përgjithshme kryen verifikimin fizik të aktiveve dhe elementeve të tjera, 

konform kritereve të përcaktuara në aktet ligjore e nënligjore, si dhe saktëson vërtetësinë e llogarive 

të  drejtave e të detyrimeve ndaj të tretëve. Mbi këtë bazë, në kontabilitet, bëhen veprimet për 

sistemimin e diferencave të gjendjes fizike me gjendjen kontabël për llogari të vitit kontabël që 

mbyllet.” 

 

Ndikimi: 

Në pasqyrat financiare lidhur me besueshmërinë dhe vërtetësinë e aktiveve afatgjatë në pronësi të 

Bashkisë Peqin, nga përdoruesit e pasqyrave financiare. 

 

Shkaku: 

Nuk janë zbatuar kërkesat ligjore lidhur me inventarizimin dhe regjistrimin e aseteve në pronësi të 

Bashkisë Peqin. 

 

Rëndësia: 

I lartë 

 

Rekomandime: 

1. Kryetari i Bashkisë Peqin, të marrë masat, që me specialistë të fushës, të inventarizojë dhe 

saktësojë asetet në pronësi të saj, regjistrimin e tyre në pronësi të vet si dhe për krijimin e 

regjistrit të pronave, në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, i ndryshuar. 

 

Përsa me sipër, ngarkohet me përgjegjësi: 

1. Z. I. Z. me detyrë specialist i pronave (Specialist i mesëm) në Drejtorinë e Urbanistikës 

(Trajtuar me kodin e punës); 

2. Z. H. M. me detyrën Drejtor i Financës për periudhën Shkurt 2020 dhe aktualisht (Trajtuar 

me statusin e nëpunësit civil); 

3. Znj. Xh. L. me detyrë ish Drejtore e Financës për periudhën Janar- Tetor 2019, aktualisht 

me detyrën e specialiste inventarësh (Trajtuar me statusin e nëpunësit civil). 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143/10, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/8, 

datë 19.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. Ilir Zyba, ku janë shprehur objeksionet si 

më poshtë: 
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Pretendimi i subjektit: 

“..Unë I. Z. nuk kam qenë pjesë në asnjë komision për të kryer inventarin fizik të aktiveve 

afatshkurtra dhe afat gjata të ngritur nga Kryetari Bashkisë L. T. me "Urdhër, Nr.218. datë 

07/10.2019. "Për ngritjen e komisionit të inventarizimit, komisionit të vlerësimit dhe të komisionit 

të nxjerrjes jashtë përdorimit të pasurisë së Bashkisë dhe Njësive Administrative". Detyra ime është 

"Specialist i kadastrës urbane në Drejtorinë e Urbanistikës" dhe jo specialist i "pronave" në 

Drejtorinë e Urbanistikës. Me detyren specialist i kadastrës urbane në DPZHT kam që nga viti 

2008, deri në Janar të vitit 2020. Me strukturën e vitit 2020, emerohem me detyren "Specialist 

ekonomist per kadastrën urbane & Asetet", detyrë që unë, nuk e kam ushtruar për arsye se jam 

diplomuar në Fakultetin Ekonomik, dhe nuk jam paguar me arsim të lartë. Edhe pse jam emëruar 

me këtë detyrë, deri tani jam paguar gjithmonë po me "Bachelor". Arsyja është se: me Vendimin 

Nr.45, date 23.12.2019, "Mbi miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për vitin 2020", në 

kolonën "baza" është bërë nje gabim, është hedhur Bachelor', keshtu që paga ka mbetur po 

"Bachelor". Kemi qenë në mosmarveshjen e zgjidhjes së detyrës time, pasi unë pata një periudhe jo 

të mirë për arësye familjare, si dhe periudha e vështire e coronavirusit.” 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se pretendimi juaj konsiston në 

mosmarrveshjet organizative midis jush dha Bashkisë Peqin, por nuk ofron argumenta shtesë për 

grupin e auditimit mbi mos iventarizimin e aktiveve. Mos prezenca juaj në komisionin specifik që 

citoni më sipër, nuk përjashton mundësinë e strukturës së bashkisë Peqin si një ë tërë në harmoni 

për të zgjidhur ngercin e krijuar dhe organizimin e punës me urdhër të titullarit për të nisur 

saktësimin dhe iventarizimin e aseteve në pronësi, si e tillë komenti juaj nuk merret në konsideratë 

për të ndryshuar konstatimin e grupit të auditimit. 

 

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

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

prokurimit publik” i ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017, Udhëzimi i Agjencisë së 

Prokurimit Publik nr. 2, datë 24.04.2017 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”. 

 

Titulli i gjetjes: Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetuara. 

 

Situata: 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, 

pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke u 

bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim ekzaminimit dhe rishikimit 

analitik të letrave të punës dhe ato elektronike marrë nga sistemi i APP, u konstatuan shkelje të 

akteve ligjore/ nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë 

trajtuar, si vijon: 

Nga verifikimi rezultoi se Bashkia Peqin, për vitin 2019, ka zhvilluar gjithsej 38 procedura 

prokurimi, me fondin limit pa TVSh në shumën 227,874,467 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në 

shumën 219,567,149,35 lekë, duke kursyer shumën prej 8,307,318 lekë ose në masën 3.65% të 

fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 29 procedura, me fondin limit në total prej 9,236,266 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 6,248,182 lekë, duke kursyer shumën prej 2,988,084 lekë; 
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-“Kërkesë për propozim”, 4 procedura, me fondin limit në total prej 11,090,000 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 7,868,970 lekë, duke kursyer shumën prej 3,221,030 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 5 procedura, me fondin limit në total prej  207,308,201 lekë pa TVSh, kontrata 

të lidhura pa TVSh në total prej 205,449,997 lekë, duke kursyer shumën prej 1,858,204 lekë. 

Për vitit 2020, janë zhvilluar gjithsej 25 procedura prokurimi, me fondin limit pa TVSh në shumën 

164,118,722 lekë, kontrata të lidhura pa TVSh në shumën 154,948,471lekë, duke kursyer shumën 

prej 9,170,251 lekë ose në masën 5.59 %të fondit limit pa TVSh të prokuruar, nga të cilat: 

-“Blerje me vlerë të vogël”, 15 procedura, me fondin limit në total prej  8,431,548 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 7,600,481 lekë, duke kursyer shumën prej 831,067 lekë; 

-“Kërkesë për propozim”, 6 procedurë, me fondin limit në total prej 22,773,114 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 15,458,756 lekë, duke kursyer shumën prej 7,314,358 

lekë. 

-”Negocim pa shpallje”, 2 procedura, me fondin limit në total prej 2,600,000 lekë pa TVSh, 

kontrata të lidhura pa TVSh në total prej 2,587,382 lekë, duke kursyer shumën prej 12,618 lekë. 

-”Tender i Hapur”, 2 procedura, me fondin limit në total prej 129,514,060lekë pa TVSh, kontrata 

të lidhura pa TVSh në total prej 129,301,852lekë, duke kursyer shumën prej 212,208 lekë. 

Në zbatim të programit të ri-auditimit nr. 96/1 prot. datë 04.02.2021 ku përcaktohet afati i 

periudhës audituese për përputhshmërinë, 01.09.2019 – 31.12.2020, periudhë në të cilën janë 

zhvilluar 31 procedura prokurimi, të cilat për arsyen e shpërndarjes së vlerës financiare, u 

përzgjodhën për tu audituar 6 procedura. 

Informacioni i dalë nga sistemi informatikë i APP, në pasqyrën bashkëlidhur, përputhet me 

regjistrin e realizimit të prokurimeve të raportuar dhe administruar nga Bashkia Peqin.   

 

Titulli i gjetjes 1 : Mbi programimin e nevojave për fonde buxhetore 

 

Situata : 

Nga auditimi ka rezultuar se, nuk ka patur bashkëpunim dhe bashkërendim, midis strukturave 

përkatëse, për kryerjen e procedurave dhe ndjekjen e hapave për planifikimin e fondeve referuar 

nevojave. Nuk ka patur bashkëpunim si brenda Bashkisë Peqin, po ashtu edhe me Njësitë 

administrative, përsa i përket mbledhjes së kërkesave nga strukturat,  sektorët përkatës edhe të NJA, 

përpunimin e tyre në nivel institucional,  me qëllim planifikimin burimeve të financimit, nëpërmjet 

planifikimit të tyre në PBA dhe Planeve vjetore të buxhetit. 

Kriteri: 

Këto veprime janë në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standard të përgatitjes së PBA-së, të njësive të vetëqeverisjes vendore”, në pikën 26 “Përgjegjësitë e 

Nëpunësit Autorizues” të njësisë së vetëqeverisjes vendore, ku cilësohet: Nëpunësi autorizues ka 

përgjegjësi të plotë për koordinimin e procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore afatmesme. Ai 

ofron zgjidhje kur nuk arrihet konsensus ndërmjet drejtuesve të programeve, ose ndërmjet 

nëpunësit zbatues dhe drejtuesit të programit. Ai konfirmon Deklaratën e politikës për çdo 

program, kërkesat përfundimtare të planifikimit të shpenzimeve të programeve dhe nëse ka kërkesa 

shtesë të programeve i miraton ato” dhe pika 43 Përgjegjësitë e Nëpunësit zbatues të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore, ku cilësohet: “Nënpunësi zbatues është përgjegjës dhe i raporton nëpunësit 

autorizues për garantimin e cilësisë së planifikimit të shpenzimeve si pjesë e kërkesave buxhetore 

dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit të përgatitjes së kërkesave buxhetore të njësisë së 

vetëqeverisjes vendore”.  
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Ndikimi/Efekti: 

Mos zbatimi i hapave të nevojshëm në planifikimin e nevojave dhe mbulimin e tyre me financim, 

sjell planifikim jo real të fondeve buxhetore dhe rrezikun e mos përfshirjes të gjithë nevojave dhe 

për rrjedhojë rritjen e mundësisë së mos arritjes së objektivave. 

 

Shkaku: 
Njohje e përciptë e legjislacionit, mos angazhim i stafit, mungesë e funksionimit të MFK, GMS, si 

dhe e Titullarit në cilësinë edhe të NA, si personi i cili duhet të drejtojë dhe monitorojë këtë proces. 

 

Rëndësia: 

E mesme 

 

Rekomandime: 

1. Nga Titullari i Bashkisë Peqin, në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, me qëllim 

përmirësimin e procedurave dhe procesit të planifikimit të buxhetit, si atë afatmesëm dhe 

buxheteve vjetore, duhet të marrë masa që në të ardhmen të nxjerrë urdhra/udhëzime të 

brendshme, për përcaktimin e hartimin e PBA dhe planeve vjetore të buxhetit, duke nisur me 

përllogaritjen sa më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse të nevojave, për çdo veprimtari të njësive të 

vetëqeverisjes vendore, në nivel programi dhe për çdo zë të shpenzimeve buxhetore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:  

Kryetari i Bashkisë Peqin, në cilësinë e Titullarit të Institucionit dhe Nëpunësit Autorizues.  

 Mbi regjistrat e prokurimeve publike. 

 

Nga auditimi ka rezultuar se, është hartuar Regjistri i parashikimeve për vitet 2019 dhe 2020 si dhe 

Regjistri i realizimit të prokurimeve për vitet 2019 dhe 2020. 

Regjistri i parashikimit të prokurimeve dhe realizimit për vitin 2019 është dërguar në Degën e 

Thesarit Peqin me shkresën përcjellëse nr. 477, datë 20.02.2019 dhe për vitin 2020 i është dërguar 

Degës së Thesarit Peqin, me shkresën nr. 50/1, datë 15.01.2020,  

NZ, kanë vepruar në përputhje me VKM, nenin 4 “Regjistri i parashikimeve të procedurave të 

prokurimit publik”, pika 1 ku cilësohet:  

“Në bazë të kërkesave për punë, mallra ose shërbime, autoriteti kontraktor është përgjegjës për 

përgatitjen dhe dorëzimin e regjistrit vjetor të parashikimeve për procedurat e prokurimit publik, në 

përputhje me formën dhe mënyrën e parashikuar në udhëzimet e APP-së”. 

 

 

 

 

 

Mbi verifikimin e shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara. 

 

Situata: 

Për kryerjen e auditimit mbi disponimin e fondeve dhe angazhimin e tyre për kryerjen e 

procedurave të prokurimit për investime publike për vitin 2019 dhe 2020, nga Grupi i auditimit u 

shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Programi buxhetor Afatmesëm 2018-2020 dhe 2019-2021; 
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- Plani Buxhetit për vitin 2019 dhe 2020; 

- Fakti i buxhetit për vitin 2019 dhe 2020; 

- Regjistri i Parashikimeve për periudhën 2019-2020; 

- Regjistri i Realizimeve për periudhën 2019-2020. 

Tabela nr. 1 “Projektet dhe burimi i financimit” 
Nr. Emërtimi Viti 2019 

Parashikim Burimet e financimit 

 PBA 

2018-2020 

Buxheti i 

shtetit 

2019 

Të ardhurat 

e veta  

1 Blerje dru zjarri për instutucionet e arsimit shkollor dhe parashkollor 2,500,000 - - 2,500,000 

2 Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe 
Njësive Administrative 

103,828,146   - - 103,828,146   

      

Nr. Emërtimi Viti 2020 

Parashikim Burimet e financimit 

 PBA 

2018-2020 

Buxheti i 

shtetit 

2020 

Të ardhurat 

e veta  

1 Rikonstruksion i rruges Sulejman Bej Peqini 8,946,088 - - 8,946,088 

2 Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në ndihmë të 

shtresave në nevojë për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore 

të shkaktuara nga COVID-19 

1,800,000 - - 1,800,000 

3 Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj 
,Bashkia Peqin 

81,499,422 - 81,499,422 - 

4 Rehabilitim i stacionit të pompave Peqin 48,014,638 - 48,014,638 - 

Burimi i të dhënave: Bashkia Peqin - Punoi: KLSH 

 

1. Blerje dru zjarri për instutucionet e arsimit shkollor dhe parashkollor 

Burimi i financimit është të ardhurat e veta të planifikuara në buxhetin e vitit 2019, miratuar  

me VKB nr 84, datë 22.12.2018 “Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Peqin për vitin 2019” dhe 

konfimim akti nr.2268/1 datë 10.01.2019. 

Urdhri i prokurimit nr. 246, datë 25.10.2019. 

2. Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive 

Administrative 

Burimi i financimit është të ardhurat e veta të planifikuara në buxhetin e vitit 2019, miratuar me 

VKB nr 39, datë 19.12.2019 “Për miratimin e fondit për pastrimin e Bashkisë Peqin” dhe konfimim 

akti nr.1747/1, datë 23.12.2019. 

Urdhër prokurimi nr.57, datë 30.12.2019. 

3. Rikonstruksion i rruges Sulejman Bej Peqini 

Burimi i financimit të ardhurat e veta. të planifikuara në buxhetin e vitit 2020, miratuar me VKB nr 

44, datë 23.12.2019 “Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Peqin për vitin 2020” dhe konfimim akti 

nr.1799/1, datë 06.01.2020. 

Urdhri prokurimit nr.168, datë 26.06.2020. 

4. Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në ndihmë të shtresave në nevojë për 

përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuara nga COVID-19 

Burimi i financimit është të ardhurat e veta. të planifikuara në buxhetin e vitit 2020, miratuar me 

VKB nr.44, datë 23.12.2019 “Mbi miratimin e buxhetit të Bashkisë Peqin për vitin 2020” dhe 

konfimim akti nr.1799/1, datë 06.01.2020  

Urdhër prokurimi nr. 139, datë 11.05.2020. 

5. Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj ,Bashkia Peqin 

Burimi i financimit është buxheti i shtetit, referuar shkresës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë nr.1874, datë 23.07.2020 “Detajimi i Aktit Normativ nr.28. datë 02.07.2020 për 



67 
 

shpenzimet kapitale me financim të brendshëm për programin ''Furnizim me ujë dhe Kanalizime" 

është miratuar plani i buxhetit për financimin si mëposjtë: 

Vlerë totale të projektit 99,901,698 lekë. 

Debiti për vitin 2020 është 19,529,341lekë. 

Urdhri i prokurimit nr. 201, datë 27.07.2020. 

6. Rehabilitim i stacionit të pompave Peqin 

Burimi i financimit është buxheti i shtetit referuar shkresës së Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë nr.1874, datë 23.07.2020 “Detajimi i Aktit Normativ nr.28. datë 02.07.2020 për 

shpenzimet kapitale me financim të brendshëm për programin ''Furnizim me ujë dhe Kanalizime" 

është miratuar plani i buxhetit për financimin si mëposjtë: 

Vlerë totale të projektit 54,982,639 lekë 

Debiti për vitin 2020 është 10,704,249lekë. 

Urdhri i prokurimeve nr. 239, datë 08.09.2020. 

 

Fillimi (nxjerrja e urdhër prokurimeve) dhe kryerja e procedurave të prokurimit publik, është 

realizuar pas miratimit dhe angazhimit të fondeve publike, për financimin e projekteve për punë 

publike, të zhvilluara gjatë vitit 2019 dhe 2020, me burim financimi nga buxheti i shtetit apo nga të 

ardhurat e Bashkisë Peqin. 

 

2. Mbi rregullshmërinë e angazhimit të fondeve. 

 

Titulli i Gjetjes 2: Mbi rregullshmërinë e angazhimit të fondeve. 

 

Situata:  
Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe eliminimin e rasteve të fillimit të 

procedurave të prokurimit publik, pa patur fonde në dispozicion është kërkuar që Njësia e 

Prokurimit, duhet të posedojë përpara fillimit të procedurës së prokurimit “Kërkesën për marrje 

angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se në asnjë prej procedurave të zhvilluara nuk ndodhej në dosjet 

përkatëse “Kërkesa për marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga NA dhe NZ. 

Kriteri:  
- Ky veprim është në kundërshtim me Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standard të 

zbatimit të buxhetit” pika 153-155, ku cilësohet: “Kërkesa për shpenzim paraqitet nga drejtuesi 

funksional i aktivitetit të çdo niveli të njësisë/nën programit/ programit buxhetor, përgjegjës për 

realizimin e objektivave të planifikuara në kuadrin e programit respektiv buxhetor. Kërkuesi i 

shpenzimit nuk mund të kërkojë kryerje të shpenzimeve jashtë fondeve të kërkuara prej tij dhe të 

miratuara në procesin e planifikimit të buxhetit të njësisë sipas programeve buxhetore ku bën 

pjesë.Kërkesa për shpenzim i drejtohet nëpunësit autorizues dhe për dijeni nëpunësit 

zbatues.Nëpunësi zbatues bën krahasimin me nivelin e planifikuar të shpenzimeve për 

aktivitetin/nen programin/programin buxhetor respektiv, kryen gjithashtu kontrollin e 

përputhshmërisë ligjore dhe paraqet opinionin pranë nëpunësit autorizues. Opinioni mund të 

paraqitet me shkrim veçmas nga kërkesa për shpenzim, ose mund të nënshkruhet direkt nga 

nëpunësi zbatues në rast se është konform rregullave…”. 

- Ky veprim është në kundërshtim me Udhëzimin nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 

154 ku cilësohet se: “Kërkesa për shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni 

Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo kryerje shërbimi i 
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dërgohet strukturës përgjegjëse për prokurimet në njësinë shpenzuese. Struktura përgjegjëse për 

prokurimet kryen kontrollet e nevojshme krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e 

prokurimit të miratuar në procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të 

paplanifikuara më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 

përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për Urdhrin e Prokurimit, i cili 

autorizohet nga struktura përgjegjëse e Thesarit në degë përpara se të fillojë procesi i prokurimit”; 

- Ky veprim është në kundërshtim me Udhëzimin nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike” pika 

7 ku cilësohet: “Njësitë e qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin të marrin të gjitha masat e 

nevojshme për zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin, kontabilitetin dhe 

raportimin e buxhetit të njësisë publike me qëllim përdorimin me ekonomi, efiçencë dhe efektivitet 

të fondeve publike. Çdo transaksion që lidhet me shpenzimet publike duhet të procedohet mbi bazën 

e të paktën tre niveleve të kontrollit (nënshkrimeve), respektivisht të kërkuesit të shpenzimit, 

nëpunësit zbatues dhe nëpunësit autorizues të çdo niveli të njësisë shpenzuese”. 

 

Ndikimi/Efekti:  

Mosrespektimi i disiplinës, buxhetore sjell fillimin e procedurave dhe marrjen e angazhimeve 

buxhetore, pa patur në dispozicion fondet buxhetore për financimin e shpenzimeve. Kjo situatë 

shkakton vështirësi financiare dhe rritjen e detyrimeve të Bashkisë Peqin kundrejt OE. 

 

Shkaku:     

Njohje e përciptë e legjislacionit, mungesë stafi. 

 

Rëndësia:  
E ulët  

 

Rekomandime: 

1. Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, NJP dhe Nëpunësi 

Zbatues me qëllim eliminimin e mundësive, për marrje angazhimesh pa fonde në dispozicion, të 

marrin masa të menjëhershme që: 

- NJP, fillimin e çdo procedure prokurimi, duhet së pari ta mbështesë në Kërkesën për marrje 

angazhimi, nga struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA; 

 

Konkluzion: Njësia Shpenzuese “Bashkia Peqin”, përsa i përket zbatimit të disiplinës buxhetore 

dhe fillimit të procedurave pas marrjes së kërkesave dhe konfirmimit mbi disponibilitetin e fondeve, 

nuk ka treguar kujdesin e duhur, gjë e cila rriskon fillimin e procedurave pa fonde dispozicion.  

 Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi: Kryetari i Bashkisë Peqin, në 

cilësinë e Titullarit të Institucionit, Nëpunësit Autorizues, si dhe Titullarit të Autoritetit Kontraktor, 

referuar Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Përgjegjësia e Titullarit të njësisë së qeverisjes së 

përgjithshme”, pika 40 ku cilësohet:“Nëpunësi Autorizues është nëpunësi i nivelit më të lartë të 

menaxhimit të njësisë së qeverisjes së përgjithshme, përgjegjës për zbatimin e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit në të gjitha strukturat dhe programet buxhetore, duke përfshirë planifikimin, 

zbatimin, monitorimin e kontrolleve të risqeve të lidhura me zbatimin e buxhetit, kontabilitetin dhe 

raportimin financiar të njësisë së qeverisjes së përgjithshme”. 
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3. Mbi auditimin mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i 

kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit). 

 

Titulli i gjetjes 3: Mbi funksionimin e strukturës së prokurimeve 

 

Situata: 

Nga ana e Titullarit të AK për prokurimet e zhvilluara në vitin 2019 nuk është përcaktuar “Personi 

përgjegjës për prokurimet publike”. Nuk ka shkresë drejtuar APP-së për përcaktimin e personit 

përgjegjës për prokurimet. Nga auditimi ka rezultuar se administrimi i Dosjeve të prokurimit është 

bërë nga Juristi. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM neni 57, pika 1, ku cilësohet: 

“Titullari i autoritetit kontraktor, në fillim të vitit, cakton me urdhër të veçantë personin/ personat 

përgjegjës për prokurimin dhe dërgon emrin/emrat respektivë në Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Personi/at përgjegjës për prokurimin duhet të administrojë/jnë në mënyrë të vazhdueshme procesin 

e prokurimit. Në varësi të numrit të procedurave të prokurimit të parashikuara për t’u zhvilluar, 

autoriteti kontraktor mund të caktojë më shumë se një person përgjegjës për prokurimin”. 

 

- Mbi administrimin e dosjeve nga NJP 

Nga Grupi i auditimit u shqyrtua i gjithë dokumentacioni i ndodhur në Dosjen e prokurimit për të 

gjitha procedurat e audituara, nga ku rezultoi se: 

Në përgjithësi nga NJP, janë zbatuar të gjitha detyrat e përcaktuara, si: përgatitja e regjistrave të 

prokurimit; përzgjedhja e llojit të procedurës, hartimi Urdhrit të prokurimit; përgatitja e DT, 

plotësimi i gjithë dokumenteve standarde për t’u plotësuar nga AK, ka administruar të gjitha 

procesverbalet e mbajtura gjatë zhvillimit të procedurës; ka respektuar afatet e procedurës, ka 

administruar dokumentacionin e OE fitues, ka shqyrtuar dhe ka reflektuar të gjitha rekomandimet e 

APP-së, mbi kriteret kualifikuese, sipas vërejtjeve të saj gjatë monitorimit të procedurave, etj.  

Nga ana e NJP janë administruar dhe inventarizuar të gjitha dosjet e prokurimit. Pjesë e dosjeve 

(me përjashtim të kërkesës për angazhim të fondeve) ishte i gjithë dokumentacioni i kërkuar sipas 

akteve ligjore, nënligjore dhe DST. 

Sa më sipër, është vepruar në përputhje me VKM nenin 57, “Personi përgjegjës për prokurimin dhe 

njësia e prokurimit”, pika 3. 

 

Titulli i gjetjes 4: Mbi përcaktimin e kritereve të kualifikimit 

Nga auditimi i 6 procedurave të prokurimit të zhvilluara gjatë periudhës objekt auditimi 

01.09.2019-31.12.2020 ka rezultuar se, kriteret për përmbushjen e kapacitetit teknik dhe ekonomiko 

financiar janë përcaktuar në përputhje me objektin e prokurimit, vlerën limit të kontratës, me 

përjashtim të rasteve të mëposhtme: 

 

1. Për prokurimin me objekt “Blerje dru zjarri për instutucionet e arsimit shkollor dhe 

parashkollor”, viti 2019, procedura “Kërkesë për propozim”, FL 2,500,000 lekë, shpallur fitues 

OE “Gj. B.” me ofertën 2,050,200 lekë, diferenca me ofertën e OE të kualifikuar “Si Tr” shpk, 

me ofertë në shumën 2,412,000 lekë, është 361,800 lekë.  
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a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje dru zjarri për instutucionet e arsimit shkollor dhe parashkollor” 

1.Urdhër Prokurimi  

   Nr. 246, datë 25.10.2019 
3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

 1.O. S.  (Ekonomiste)                            

2.Klejdi     Sufali   (Jurist)                      

 3.Elton Hallulli      (Inxhinier) 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

 Urdhër Nr.2561 dt.25.10.2019    

 1.Madrit Sula       (Kryetar) 

 2. Lulzim Alushi   (Anëtar) 

 3. Gentian Cani     (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 
“Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

 2,500,000  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
 2,050,000 lekë 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)            
450,000 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

11/11/2019 09:00 

9.Burimi Financimit 
Buxheti i Bashkisë Peqin 

10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës në 

tender : 2 (dy) OE 

1. “Gjergj Buca” me vlerë  2,050,200 lekë pa 

Tvsh 

2. “Sinani Trading” me vlerë 2,412,000 lekë 

pa Tvsh  

b)S’kualifikuar : JO  

c) Kualifikuar: 2 OE  

 11.Ankimime 
AK-s’ka;APP–s’ka; KPP-s’ka 

  

 

Situata : 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit” për përbushjen e kapacitetit teknik NJP përmend   

domosdoshmërinë e OE mbi numrin e nevojshem prej 3 (tre) punonjës të siguruar për zbatimin e 

kontratës. Në proces verbalin për miratimin e dokumentave standarde të tenderit mbajtur në datë 

29.10.2019, nga ana e NJP nuk është dhënë asnjë argument teknik dhe ligjor i dokumentuar mbi 

përcaktimin e numrit të nevojshëm të punonjësve të OE. Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse 

kjo kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 61, pika 2, 

ku cilësohet: 

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 

teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave 

përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.” 

 

Situata : 

Në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje dru zjarri për instutucionet e 

arsimit shkollor dhe parashkollor”, AK ka bërë ftesë për 5 OE, për pjesëmarrje në garë, në zbatim të 

LPP nenit 34 “Kërkesa për propozime”, nenit 36 “Rregullat e zbatueshme të prokurimeve 

elektronike” dhe VKM neni 39. Megjithatë theksojmë se, pavarësisht ftesës për pjesëmarrje të 5 OE 

nëpërmjet SPE nga ana e NJP, në proces verbalin për miratimin e dokumentave standarde të 

tenderit mbajtur në datë 29.10.2019 nuk janë dokumentuar dhe argumentuar kriteret e përzgjedhjes 

së 5 OE, për pjesëmarrje në këtë garë. 
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Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 39, pika 4 

ku cilësohet: 

“Pavarësisht nga publikimi i njoftimit të kontratës, sipas pikës 2, të këtij neni, autoriteti 

kontraktorfton për të marrë pjesëdhe të paktën 5 (pesë) operatorë ekonomikë. 

Në çdo rast, autoriteti kontraktor duhet të argumentojë dhe të dokumentojë përzgjedhjen e 

operatorëve ekonomikë që do të ftojë”. 

 

Situata: 

Në procedurën e prokurimit “Kërkesë për propozim” me objekt “Blerje dru zjarri për instutucionet e 

arsimit shkollor dhe parashkollor”, AK ka bërë ftesë për 5 OE, për pjesëmarrje në garë, në zbatim të 

LPP nenit 34 “Kërkesa për propozime”, nenit 36 “Rregullat e zbatueshme të prokurimeve 

elektronike” dhe VKM neni 39. Sipas procesverbalit për miratimin e dokumentave standarde të 

tenderit mbajtur në datë 29.10.2019, NJP ka dërgur kërkesën për marrje propozimi tek OE G. G., 

OE S., OE V. Ç., OE K.K. dhe OE G. Ll. Grupi i auditimit gjatë shqyrtimit të objektit të 

veprimtarisë tregtare të tyre në QKB, vuri re se OE G. G., OE S., OE V. Ç., dhe OE G. Ll., nuk 

ushtrojnë veprimtari tregtare të lidhur me objektin e prokurimit. Vetëm OE K.K. ushtronte 

veprimtari ekonomike “Shfrytezim,prodhim,tregtim,dhe shitje te lendeve drusore” në përputhje me 

objektin e prokurimit.   

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 1, pika ç dhe 

d, ku cilësohet: 

“Qëllimi i këtij ligji është: 

ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d)  të  sigurojë  një  trajtim  të  barabartë  dhe  jodiskriminues  për  të  gjithë  operatorët 

ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”.  

 

Ndikimi/Efekti: 

Përcaktimi i kritereve jo të qarta, jo në përputhje me objektin e kontratës si dhe kritereve të 

panevojshme, ndikon në pjesëmarrjen e OE në garë, por dhe në mos përmbushjen e kritereve nga 

ana e tyre për shkak të pa qartësive  

 

Shkaku:  
Moszbatim i kërkesave ligjore, nënligjore dhe DST nga ana e NJP  

 

Rëndësia:  
E mesme  

 

 

 

Rekomandime:  
1. Autoriteti Kontraktor (AK), konkretisht Njësia e Prokurimit (NJP), për çdo rast në përcaktimin e 

kritereve kualifikuese, duhet të: 
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- analizojë, argumentojë dhe përcaktojë kritere të veçanta kualifikuese në përputhje me 

objektin e kontratës, madhësinë dhe kompleksitetin e saj, dhe për çdo rast duhet të japë 

shpjegime në procesverbalin përkatës që mbahet për këtë qëllim; 

- nuk duhet të vendosë kërkesa, të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk kanë të bëjnë më 

përmbushjen e kriterit kualifikues të përcaktuar në DT. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:  

1. Njësia e Prokurimit, referuar VKM nr. 914, datë 29.12.2014 me ndryshime nenin 57 , 

“Personi përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

1. Numri prej 3 punonjësish të siguruar është një numër minimal dhe është kërkuar për të garantuar 

AK se OK fitues do të bënte realizimin e kontratës së furnizimit me dru zjarri. Kontrata për 

furnizimin me dru zjarri parashikonte jo vetëm garantimin e furnizimit me dru zjarri sipas sasisë 

dhe grafikut të kërkuar për një periudhë 3 mujore (dhjetor, janar, shkurt), por edhe kryerjen e 

procesit të transportit dhe sistemimit të tyre në objektet arsimore me qellim matjen e tyre dhe ky 

proces i përcaktuar tek shtojca ‘Specifikimet teknike” do të kryhej me shpenzimet dhe në 

ngarkim të OE fitues; Për këtë arsye me qëllim garantimin kryerjes së procesit të furnizimit me 

dru zjarri sipas sasisë dhe grafikut të miratuar dhe sisteminin e tyre në institucionet e arsimit 

shkollor (nevojiteshin të paktën një shofer dhe një punëtor) u vendos kriteri që OE pjesëmarrës 

duhet të kishte të siguruar një numër minimal prej 3 punonjësish. 

2. OE të ftuar janë përzgjedhur për arsye së janë të regjistruar pranë Drejtorisë së të Ardhurave 

Vendore të Bashkisë Peqin, dhe kanë realizuar kontrata me Bashkine Peqin brenda afatit të 

parashikuar në kontratë dhe sipas kushteve të kritereve të kërkuara. OE të ftuar kanë si objekt të 

veprimtarise së tyre “Tregtim të artikujve të ndryshëm me pakicë e shumicë, industriale e 

ushqimore, etj”.  Ne Kriteret e Vecanta te Kualifikimit, pika 2.1.Kapaciteti ligjor/profesional i 

operatorëve ekonomikë, të dokumentave të tenderit është kërkuar, 2.1.1 Operatorët ekonomike 

duhet të disponojnë liçensat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Në pikën 2.1.4 të 

dokumentave të tenderit është kërkuar “Nëse ofertuesi nuk është prodhues, ai duhet të paraqesë 

kontratën e furnizimit me prodhuesin si dhe dokumentacionin ligjor.” Në këtë kuptim NJP nuk e 

ka kufizuar pjesëmarrjen e OE duke vendosur si kriter të domosdoshëm kualifikues të ushtronte 

veprimtari ekonomike “shfrytezim, prodhim, tregtim apo shitje të lëndëve drusore”. Cdo OE 

mjafton të kishte një kontrate të vlefshme furnizimi me prodhuesin e lëndëve drusore si dhe 

dokumentacionin ligjor të furnizimit të mallit objekt kontrate kishte të drejtë të merrte pjesë dhe 

të kualifikohej në këtë procedurë. 

 

 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit 

1. Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se gjatë auditimit u konstatua se: 

NJP, nëpërmjet observacioneve jep argumenta mbi domosdoshmërinë e kriterit prej 3 
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punonjësve për kryerjen e shërbimit nga OE, të dhëna apo argumenta, justifikimi teknik dhe 

ligjor i të cilave duhet të ishin të dokumentuara në procesverbalet e NJP shpjeguar dhe analizuar 

sipas grafikut të shpërndarjes apo elementëve të tjerë të realizimit të kontratës. Për mos 

ekzistencë të analizës argumentuese në dokumentacionin e NJP, për grupin e auditimit 

pretendimi juaj nuk qëndron dhe nuk merret në kosideratë.  

2. Grupi i auditimit ka siguruar ekstraktet historike të 5OE që AK ka ftuar nga e cila rezulton se në 

momentin e publikimit të procedurës së prokurimit, subjektet e cituara më sipër nuk kishin asnjë 

aktivitet lidhur me tregtimin, transportim apo shërbim të objektit të prokurimit. Si e tillë siguria 

për të patur kontratë furnizimi nga një prodhues tjetër ( nëse nuk do të ishte vetë) është e ulët 

referuar praktikave të shfrytëzimit dhe tregtimit të fondit pyjor e cila zhvillohet 1 vit përpara 

përdorimit për aktivitete të metejshme. Si e tillë pretendimi juaj nuk merret në konsideratë. 

 

Titulli i gjetjes 5: Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

 

Situata: 

Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës në të cilën u vu re se, për 

procedurën e prokurimit “Blerje dru zjarri për instutucionet e arsimit shkollor dhe parashkollor” të 

Bashkisë Peqin, nga AK nuk është përllogaritur dhe argumntuar fondi limit i kontratës objekt 

prokurimi. Nuk është ngritur komision për llogaritjen e tij dhe nuk ka dokumentacion justifikues se 

cfare çmimesh janë marrë për bazë për llogaritjen e fondit limit, sipas kërkesave të përcaktuara në 

nenit 59 të VKM 914  datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i 

ndryshuar. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 28 “Metodat 

e përllogaritjes së vlerës në kontratat publike”, ku cilësohet: 
“Përcaktimi i vlerës së një kontrate publike bazohet në shumën e plotë të pagueshme pa TVSH,  të  

përllogaritur  nga  autoriteti  kontraktor  në  çastin  e  botimit  të  njoftimit  të kontratës të parashikuar 

në nenin 38 të këtij ligji ose në çastin e fillimit të procedurës së prokurimit,  në  rastet  kur  nuk  

kërkohet  një  botim  i  tillë”.  

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 9, dhe nenit 59 ku cilësohet: 

“Vlera limit e kontratës publike është shuma totale, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor 

përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit. Në llogaritjen e vlerës merret parasysh edhe shuma 

totale që duhet paguar në rast ripërtëritjeje të kontratës, kur një rasti tillë është parashikuar. Kjo 

vlerë ka për qëllim klasifikimin e kontratës sipas kufijve monetarë dhe planifikimin e publikimin e 

procedurës së prokurimit. Vlera e TVSH-së llogaritet si zë më vete, por nuk përfshihet në vlerën 

limit të publikuar në njoftimin e kontratës. TVSH-ja, kur është e zbatueshme, i shtohet vlerës së 

ofertës fituese për llogaritjen e vlerës totale të kontratës që do të lidhet”. 

“Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është 

ngarkuar një strukture të posaçme”.  

Si dhe pika 2 e “Njoftimit” nr.8297/3, datë 23.01.2020 të APP. 

Në procesverbalin e mbajtur për përllogaritjen e fondit limit, autoritetet duhet të pasqyrojnë 

mënyrën e përllogaritjes dhe treguesit e cmimeve që kanë marrë në konsideratë për 

përllogaritjen në fjalë, në bazë të nenit 28 të LPP, dhe nenit 59 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar. 
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Ndikimi/Efekti : 

Ka ndikim në mungesën e informacionit për strukturat drejtuese dhe kontrolluese mbi vërtetësinë 

dhe saktësinë e planifikimit zinxhir buxhetor. 

 

Rëndësia:  
E mesme  

 

Rekomandime:  
1. Titullari i AK, dhe përgjegjës i NJP të marrin masa për caktimin e grupit përgjegjës sipas rastit 

për përllogaritjen e fondit limit të prokurimeve dhe modalitet mbi të cilat do të bazohen referencat 

e cmimeve. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:  

1. Titullari i AK, dhe përgjegjës i Njësisë së Prokurimit. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit të audituar.  

1.  Perllogaritja e vleres limit te kontrates eshte bere ne zbatim te pikes (b) te nenit 59 te VKM 

nr.914, date 29.12.2014 “Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet 

t’ireferohet një ose më shumë alternativavetë renditura si më poshtë: çmimet e botuara nga 

Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të njohura nga institucionet 

përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a doganore, dhomat e tregtisë, në manuale 

etj);ose/dhe 

çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete të tjera 

kontraktore;ose/dhe AK Bashkia Peqin në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës është bazuar 

në kontratat e mëparshme të realizuar nga vetë autoriteti kontraktor për vitet 2017, 2018. Për 

vitin 2017 vlera limit e përllogaritur e kontratës ka qenë “Blerje dru zjarri” ka qenë 3.500.000 

lekë pa TVSH. Për vitin 2018 vlera limit e përllogaritur e kontratës ka qenë “Blerje dru zjarri” ka 

qenë 3.333.333 lekë pa TVSH. Për vitin 2019 vlera limit e përllogaritur e kontratës ka qenë 

“Blerje dru zjarri” ka qenë 3.000.000 lekë pa TVSH. 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit 

1. Përllogaritja e fondit limit të kontratës së prokurimit, është dokument i cili bashkëlidhet në 

dosjen e iventarizuar të procedurës së prokurimit dhe si e tillë grupi i auditimit nuk mund ta 

marrë të mirëqenë shpjegimin tuaj të mësipërm i cili, parimisht mund të jetë i sakt, por referuar 

standarteve të auditimit, procesi auditues zhvillohet mbi evidenca dhe fakte që grupi i auditimit 

gjeneron nga subjekti i audituar gjatë fazës së terrenit. Mos vënia e tyre në dispozicion nuk 

argumenton ndryshimin e opinionit, vetëm nëse ky dokumentacion do të ishte protokolluar dhe 

admionistruar në kohën e zhvillimit të procedurës specifike. Si e tillë pretendimi juaj nuk merret 

në konsideratë. 
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- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 

- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

 

- Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”, janë ftuar për të marrë në 

pjesë në procedurë 2 OE, të cilët kanë paraqitur interes të dy OE me ofertat respektive “Gj. B.” me 

vlerë  2,050,200 lekë pa Tvsh dhe “Si. Tr.” me vlerë 2,412,000 lekë pa Tvsh. 

Nga KVO sipas Procesverbalit datë 11.11.2019 është kryer shqyrtimi i ofertës dhe sipas vlerësimit 

të KVO-së, ka rezultuar se të dy OE pjesëmarrës në tender janë kualifikuar pasi plotësojnë kriteret 

kualifikuese të përcaktuara në DT. Në Raportin përmbledhës për procedurën e prokurimit me objekt 

“Blerje dru zjarri” mbajtur më datë 21.11.2019 është shpallur fitues OE “Gj. B.” shpk nga KVO me 

të drejtë, sepse ka paraqitur ofertën më të ulët, duke respektuar kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi 

mbi prokurimet publike. 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur ankimime as 

ndaj AK dhe as ndaj KPP. Në lidhje me këtë procedurë prokurimi nuk evidentohen mospërputhje 

me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator  në fuqi mbi prokurimet publike. 

 

2. Për prokurimin me objekt “Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe 

Hashmataj ,Bashkia Peqin”, viti 2020, procedura “E Hapur”, FL 81,499,422 lekë, shpallur 

fitues BOE “Ll.” shpk dhe “G.P.G Co&Bo.”  me ofertën 81,327,370  lekë.  
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj 

,Bashkia Peqin” 

1.Urdhër Prokurimi  

   Nr. 201, datë 27.07.2020 
3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

 1.G. N.             (Juriste)                            

 2.H. M.            (Ekonomist)                      

 3.A. D.         (Inxhiniere) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 
 Urdhër Nr.202 dt.27.07.2020    

 1.M. S.           (Kryetar) 

 2.Xh. S.     (Anetar) 

 3.F. Rr.   (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 

   “Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

   81,499,422  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
   81,327,370 lekë 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)  
   172,052 lekë               

8. Data e hapjes së tenderit 

    04/09/2020 

9.Burimi Financimit 
 Buxheti i Shtetit 

10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës 

në tender Numër 1  

 1. BOE Ll. shpk dhe  

    G.P.G Co&Bo..B b)S’kualifikuar : JO  

c) Kualifikuar: 1 OE  

 

11.Ankimime 
    AK-s’ka;APP–s’ka; KPP-s’ka 

  

 

Situata : 
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Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit” për përbushjen e kapacitetit teknik NJP përmend   

domosdoshmërinë e OE mbi numrin e nevojshem prej 3 (tre) inxhinier të certifikuar për përgjegjes 

për sigurinë dhe mbrojtjen e shëndetit në; punonjës të siguruar mesatar 100 punonjës (me kohë të 

plotë) për periudhën Korrik 2019–Qershor 2020; dhe disponibilitetin e makinerive. Në proces 

verbalin për miratimin e dokumentave standarde të tenderit mbajtur në datë 27.07.2020, nga ana e 

NJP nuk është dhënë asnjë argument teknik dhe ligjor i dokumentuar mbi përcaktimin e numrit të 

nevojshëm të punonjësve të OE si dhe domosdoshmërisë dhe analizes së numrit dhe llojit të 

makinerive për realizimin e objektit e prokurimit Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo 

kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 61, pika 2, 

ku cilësohet: 

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 

teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave 

përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.” 

 

- Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

 

Situata: 

Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës së prokurimin me objekt 

“Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhakaj dhe Hashmataj, në të cilën u vu re se nga AK 

nuk është përllogaritur dhe nuk është argumentuar fondi limit i kontratës objekt prokurimi. Nuk 

është ngritur komision për llogaritjen e tij dhe nuk ka dokumentacion justifikues se çfarë çmimesh 

janë marrë për bazë për llogaritjen e fondit limit, sipas kërkesave të përcaktuara në nenit 59 të VKM 

914  datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar. 

  

 

Kriteri 

Ky veprim është në kundërshtim me LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 28 “Metodat 

e përllogaritjes së vlerës në kontratat publike”, ku cilësohet: 
“Përcaktimi i vlerës së një kontrate publike bazohet në shumën e plotë të pagueshme pa TVSH,  të  

përllogaritur  nga  autoriteti  kontraktor  në  çastin  e  botimit  të  njoftimit  të kontratës të parashikuar 

në nenin 38 të këtij ligji ose në çastin e fillimit të procedurës së prokurimit,  në  rastet  kur  nuk  

kërkohet  një  botim  i  tillë”.  
Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik” i ndryshuar, neni 9, dhe nenit 59 ku cilësohet: 

“Vlera limit e kontratës publike është shuma totale, pa TVSH, e llogaritur nga autoriteti kontraktor 

përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit. Në llogaritjen e vlerës merret parasysh edhe shuma 

totale që duhet paguar në rast ripërtëritjeje të kontratës, kur një rasti tillë është parashikuar. Kjo 

vlerë ka për qëllim klasifikimin e kontratës sipas kufijve monetarë dhe planifikimin e publikimin e 

procedurës së prokurimit. Vlera e TVSH-së llogaritet si zë më vete, por nuk përfshihet në vlerën 
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limit të publikuar në njoftimin e kontratës. TVSH-ja, kur është e zbatueshme, i shtohet vlerës së 

ofertës fituese për llogaritjen e vlerës totale të kontratës që do të lidhet”. 

“Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është 

ngarkuar një strukture të posaçme”. 

- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 

- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

 

- Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Procedure e hapur”, për të cilën kanë paraqitur 

kërkesë për shprehje interesi BOE ”Ll shpk”, “Bo. B shpk” dhe “G.P.G Co shpk”  me vlerë  

81,327,370 lekë pa Tvsh.. 

Nga KVO sipas Procesverbalit datë 09.09.2020 është kryer shqyrtimi i ofertës dhe sipas vlerësimit 

të KVO-së, ka rezultuar se BOE ”Ll shpk”, “Bo. B shpk” dhe “G.P.G Co shpk”, pjesëmarrës në 

tender janë kualifikuar pasi plotësojnë kriteret kualifikuese të përcaktuara në DT. Në Raportin 

përmbledhës për procedurën e prokurimit me objekt “Ndërtim i ujësjellësit për fshatrat 

Gjocaj,Celhakaj dhe Hashmataj ,Bashkia Peqin” mbajtur më datë 17.09.2020 është shpallur fitues 

BOE ”Ll shpk”, “Bo. B shpk” dhe “G.P.G Co shpk”, shpk nga KVO me të drejtë, sepse ka paraqitur 

ofertën më të ulët, duke respektuar kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike. 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur ankimime as 

ndaj AK dhe as ndaj KPP. Në lidhje me këtë procedurë prokurimi nuk evidentohen mospërputhje 

me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator  në fuqi mbi prokurimet publike. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit të audituar.  

1. NJP ka paraqitur disa tabela mbi të cilat ka përllogaritur kriteret e cituar në procedurën mësipër 

si ne fotot ilustruese më poshtë: 
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Qëndrimi i Grupit të Auditimit 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se kjo paraqitje tabelare e pa 

nënshkruar nga personat përgjegjës mbi këtë përllogaritje dhe evidencë e cila nuk ka qenë pjesë 

e dosjes së procedurës shqyrtuar nga grupi i auditimit, nuk ezauron detyrimet ligjore të 

përllogaritjes, arsyetimit dhe justifikimit ligjor dhe teknik të kritereve kualifikuese, lidhur 

ngushtësisgt me volumin dhe objektin e prokurimit. Si e tillë pretendimi juaj nuk merret në 

konsideratë. 

 

3. Për prokurimin me objekt “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në ndihmë të 

shtresave në nevojë për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuara nga 

COVID-19”, viti 2020; procedura “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”; 

FL 1,800,000 lekë; shpallur fitues OE “E. B.” me ofertën 1,798,200 lekë.  

 
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Blerje e produkteve ushqimore dhe jo ushqimore në ndihmë të shtresave në 

nevojë për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore të shkaktuara nga COVID-19” 

1.Urdhër Prokurimi  

   Nr. 139 datë 11.05.2020 
3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

 1. M. S.        (Ekonomist)                                      

 2. G. N.         (Juriste) 

 3.E. H.     (Inxhinier) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 
  Urdhër Nr.818 dt. 13.05.2020    

  1.Xh.D.  (Kryetar) 

  2.G. C.       (Anetar) 

  3.E.Ll.     (Anetar) 
2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 

    “Negocim pa shpallje paraprake të 

njoftimit te kontrates” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

   1,800,000  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
    1,798,200 lekë 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)   
   1,800 lekë                 

8. Data e hapjes së tenderit 

 16.05.2020 ora 10:00 

9.Burimi Financimit 
 Buxheti i Bashkisë Peqin 

10.Operatoret Ekonomike  

a)Të ftuar për të marrë pjesë në tender    

   3 (tre) OE  

 1. OE.E. B., 

 2. OE,B. Z. 

 3. OE,H. Zh. 
b)S’kualifikuar : JO  

c) Kualifikuar: 1 OE  
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11.Ankimime 
  AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

  

 

Situata: 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit” njëherësh edhe në shtojcat si pjesë përbërëse e Dokumentave 

të Tenderit, NJP përmend dorëzimin nga ofertuesi të dokumentacionit Sigurim i ofertës (nëse 

kërkohet) sipas shtojcës nr.3. Nisur nga kufiri monetar i procedurë së prokurimit prej 1,800,000 

lekë i cili është brenda kufirit të ulët monetar, ky specifikim nuk duhet të ishtë cituar në 

Dokumentat Standarde të Procedurës se Tenderit.  

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin “Për Prokurimin Publik” nr.9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar, neni 49, pika 1, ku cilësohet: 

“Në procedurat e prokurimit me vlerë më të lartë se kufiri i lartë monetar, autoriteti kontraktor 

mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin sigurimin e ofertës, sipas rregullave të prokurimit publik” 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 18, pika1, 

ku cilësohet: 

“Sigurimi i ofertës nuk kërkohet në procedurat e prokurimit me vlerë më të ulët se kufiri i lartë 

monetar”. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit të audituar.  

Në “Kriteret e vecanta te kualifikimit” dhe ne shtojcat pjese perberese e dokumentave te tenderit 

nuk eshte kerkuar sigurimi i ofertes. Eshte e paqarte kujt i eshte referuar grupi auditues se ne fillim 

permendet sigurim kontrate dhe me poshte i referohet si sigurim oferte. Ne kryerjen e procedures se 

mesiperme nga ana e Njesise se Prokurimit eshte marre seti i dokumentave standarte te APP, per proceduren 

“Me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit”, dhe nese do te ishte kerkuar sigurimi i ofertes do te ishte 

plotesuar tek dokumentat e tenderit. 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit 

Duke analizuar procedurën e prokurimit të ndodhur në kushtë urgjence nga AK si dhe argumentin 

tuaj në observacion, grupi i auditimit e gjykon një gabim njerëzor ortografik faktin e sipërcituar. 

Gjithësesi marrja e procedurës standarte nga APP nuk legjitimon AK për të mos hequr ato kritere të 

cilat nuk kërkohen në rastin specifik, kjo për të qartësuar ofertuesit mbi setin e dokumentacionit që 

kërkohet. Pretendimi i subjektit merret në konsideratë. 

 

Situata: 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, NJP përmend si kusht për përmbushjen e kapacitetit 

ekonomik dhe financiar të ofertuesit, dorëzimin prej tij të kopjes së deklaratës së xhiros mesatare të 

tre viteve të fundit nga data e zhvillimit të tenderit, me vlerë jo më të vogël se 40 % e FL të 

kontratës objekt prokurimi. Por gjatë njohjes me dokumentacioni e dorëzuar nga ofertuesi E. B. në 

SPE, shkresa nr.T00907145 “Vërtetim i xhiros së tre viteve të fundit” të Drejtorisë Rajonale të 

Tatimeve Elbasan, vihet re se është e datës 18.03.2019 dhe shprehet mbi vlerën e xhiros vjetore të 
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vitit 2016,2017 dhe 2018, ku sipas specifikimit kjo deklaratë duhet të shprehet mbi xhiron vjetore të 

3 tre viteve të fundit nga momenti i zhvillimit të tenderit pra 2017,2018 dhe 2019. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me Ligjin “Për Prokurimin Publik” nr.9643, datë 20.11.2006, i 

ndryshuar,, neni 46, pika 1/c, ku cilësohet: 

..gjendja  ekonomike  e  financiare:  operatorët  ekonomikë  vërtetojnë  se  zotërojnë kapacitetet 

ekonomike e financiare për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur 

nevojitet, nëpërmjet vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve 

financiare ose të pjesëve të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të 

shoqërisë dhe, në rast nevoje, të xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e 

kontratës që do të prokurohet për një periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky 

informacion është i mundur. 

 

 

Pretendimi i subjektit të audituar.  

Kjo pikë është bërë në zbatim të Aktit Normativ nr.10, datë 26.3.2020 ”Për një ndryshim në ligjin 

nr.8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, të ndryshuar, neni 1, “Pas pikës 9, të nenit 

38 “Dispozita kalimtare”, shtohet pika 10, me këtë përmbajtje:  

“10. Përjashtimisht nga parashikimet e neneve 29 dhe 30, të këtij ligji, për deklarimin dhe pagesën e 

tatimit mbi fitimin, në vitin 2020, afatet e deklarimit dhe të pagesës janë, si më poshtë vijon:  

Bilanci kontabël, së bashku me anekset e tij, si dhe çdo e dhënë tjetër e përcaktuar në udhëzimin e 

ministrit përgjegjës për financat, në zbatim të këtij ligji, dorëzohet brenda datës 31 korrik 2020; 

”Sipas aktit normativ të mësiperm Bilanci kontabël ë bashku me anekset e tij (duke perfshire dhe 

xhiron vjetore) për vitin 2019, afati i deklarimit ishte deri ne datën 31.07.2020. Për këtë arsye 

informacioni për xhiron vjetore per vitin 2019 nuk mund të sigurohej nga ana e operatorëve 

ekonomikë ofertues, pasi tenderi është zhvilluar më datë 16.05.2020 dhe operatori ekonomik nuk 

kishte detyrimin e paraqitjes së deklarimit të xhiros vjetore deri më datë 31.07.2020, dhe 

detyrimisht në 3 vitet e fundit do të llogariteshin 2016, 2017 dhe 2018. 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit 

Në harmoni me bazën ligjore si dhe përputhshmërine e evidencës së paraqitur, grupi i auditimit 

gjykon se pretendimi juaj është i drejte dhe merret në konsideratë. 

 

- Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës në të cilën u vu re se nga 

AK është vepruar sipas përcaktimit të bërë në LPP neni 28 “Metodat e përllogaritjes së vlerës në 

kontratat publike” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 9 dhe neni 59, pika 2, ku një prej mënyrave të përllogaritjes së vlerës limit 

të kontratës, është referimi tek çmimet e tregut. Titullari i AK me Urdhërin nr.138 datë 08.05.2020 

ka ngritur komisionin e posaçëm për përllogaritjen e FL. Në procesverbalin e mbajtur në datë 

08.05.2020 komisioni ka argumentuar përcaktimin e FL duke analizuar tregun për produktet 

ushqimore objekt procedure sipas testimit të çmimeve në disa subjekte më objekt veprimtarie 

tregtimin e produkteve ushqimore, konkretisht OE A. Ll., D. S. dhe A. M. 

Në Kërkesat për dhënie oferte për çmimet e tregut  për blerje artikujsh ushqimorë dhe jo ushqimorë, 

datë 11.05.2020 OE A. Ll. ka paraqitur ofertë me shumën 1,806,750 pa TVSH, në datë 10.05.2020 
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OE D. S. ka paraqitur ofertë me shumën 1,800,450 pa TVSH, në datë 10.05.2020 OE A. M. ka 

paraqitur ofertë me shumën 1,800,000 pa TVSH. 

 

- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 

- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

 

- Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit te 

kontrates”, janë ftuar për të marrë në pjesë në procedurë 3 OE, nga të cilët ka paraqitur interes dhe 

ka marrë pjesë në procedurë vetëm OE E. B. i cili është kualifikuar. 

Nga KVO sipas Procesverbalit datë 16.05.2020 është kryer shqyrtimi i ofertës dhe sipas vlerësimit 

të KVO-së, si edhe nga auditimi ka rezultuar se OE E. B. pjesëmarrës në tender, plotëson kriteret 

kualifikuese të përcaktuara në DT. 

 

1. Për prokurimin me objekt “Rehabilitim i stacionit të pompave Peqin”, viti 2020, procedura 

“E Hapur”, FL 48,014,638 lekë, shpallur fitues BOE “Bo. B shpk”, “P V shpk”dhe “Zd. shpk”  

me ofertën  47,974,482 lekë pa Tvsh.. 

 
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rehabilitim i stacionit të pompave Peqin” 

1.Urdhër Prokurimi  

   Nr. 239, datë 08.09.2020 
3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

 1.H. M. (Ekonomist)                            

 2.Xh. D. (Juriste)                      

 3.E. H. (Inxhinier) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 
 Urdhër Nr.240 dt.08.09.2020    

 1.M. S.   (Kryetar) 

 2.G. C. (Anetar) 

 3.E. Ll. (Anetar) 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 

   “Procedurë e hapur” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

   48,014,638  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
   47.974.482 lekë 

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)  
   40,156 lekë               

8. Data e hapjes së tenderit 

 12.10.2020, ora 08.00 

9.Burimi Financimit 
Buxheti i Shtetit 

10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës 

në tender Numër 1  

 1. BOE “Bo. B shpk”, “P V shpk”dhe 

“Zd. shpk”   
b)S’kualifikuar : JO  

c) Kualifikuar: 1 OE  

 

11.Ankimime 
  AK-s’ka;APP–s’ka;KPP-s’ka 

  

 

Situata: 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit” për përbushjen e kapacitetit teknik NJP përmend   

domosdoshmërinë e OE mbi numrin e nevojshem prej 3 (tre) inxhinier të certifikuar për përgjegjes 

per sigurine dhe mbrojtjen e shendetit ne; punonjës të siguruar mesatarisht 150 punonjës (me kohe 
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te plote) për periudhën Korrik 2019–Korrik 2020; dhe disponibilitetin e makinerive. Në proces 

verbalin për miratimin e dokumentave standarde të tenderit mbajtur në datë 10.09.2020, nga ana e 

NJP nuk është dhënë asnjë argument teknik dhe ligjor i dokumentuar mbi përcaktimin e numrit të 

nevojshëm të punonjësve të OE si dhe domosdoshmërisë dhe analizes së numrit dhe llojit të 

makinerive për realizimin e objektit e prokurimit Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo 

kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 61, pika 2, 

ku cilësohet: 

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 

teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre. Ky procesverbal i vihet në dispozicion personit/ave 

përgjegjës për prokurimin, i cili/të cilët e bën/bëjnë pjesë të dosjes së tenderit”.” 

 

- Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës në të cilën u vu re se nga 

AK është përllogaritur fondi limit i kontratës objekt prokurimi, i siguruar nga shoqëria projektuese 

“Er./M shpk”, i cili referon në çmimt e vendosur në bazë të manuali të punimeve të ndertimit të 

miratuara nga Keshilli i Ministrave nr. 629, datë 15 .07. 2015 

 

- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 

- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

 

- Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Procedure e hapur”, për të cilën kanë paraqitur 

kërkesë për shprehje interesi BOE “Bo. B shpk”, “P V shpk”dhe “Zd. shpk”  me vlerë  47,974,482 

lekë pa Tvsh.. 

Nga KVO sipas Procesverbalit datë 12.10.2020 është kryer shqyrtimi i ofertës dhe sipas vlerësimit 

të KVO-së, ka rezultuar se BOE “Bo. B shpk”, “P V shpk”dhe “Zd. shpk”, pjesëmarrës në tender 

janë kualifikuar pasi plotësojnë kriteret kualifikuese të përcaktuara në DT. Në Raportin përmbledhës 

për procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitim i stacionit të pompave Peqin” mbajtur më datë 

21.10.2020 është shpallur fitues BOE “Bo. B shpk”, “P V shpk”dhe “Zd. shpk” nga KVO  me të 

drejtë, sepse ka paraqitur ofertën më të ulët, duke respektuar kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi 

mbi prokurimet publike. 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur ankimime as 

ndaj AK dhe as ndaj KPP. Në lidhje me këtë procedurë prokurimi për sa i përket vlerësimit, nuk 

evidentohen mospërputhje me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator  në fuqi mbi prokurimet 

publike. 
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2. Për prokurimin me objekt “Rikonstruksion i rruges Sulejman Bej Peqini”, viti 2020, 

procedura “Kërkesë për propozim”, FL 8,946,088 lekë, shpallur fitues OE “Sp-Fr” SHPK me 

ofertën 8,846,960 lekë,  

 
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt : “Rikonstruksion i rruges Sulejman Bej Peqini” 

1.Urdhër Prokurimi  

   Nr. 168, datë 26.06.2020 
3.Hartuesit e Dokumenteve 

Tenderit 

 1.A. K.      (Ekonomist)                            

2.Xh. D.  (Juriste)                      

3.E. H.      (Inxhimier) 

 

4.Komisioni i Vlerësimit 

Ofertave 

 Urdhër Nr. 169 dt. 26.06.2020       

 1. M. S.   (Kryetar) 

 2. G. C.  (Anetar) 

 3. E. Ll. (Anetar) 

 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 
   “Kërkesë për propozim” 

5.Fondi Limit (pa tvsh) 

   8,946,088  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
   8,846,960 lekë  

7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)    
   99,128 lekë 

8. Data e hapjes së tenderit 

11/08/2020 09:00 

9.Burimi Financimit 
 Buxheti i Bashkisë Peqin 

10.Operatoret Ekonomike  a)Pjesëmarrës 

në tender Numër 1 

   1. Sp.-Fr.” SHPK.  

b)S’kualifikuar  JO 

c)Kualifikuar  I OE 

 

 
11.Ankimime 
AK-s’ka;APP–s’ka; KPP-s’ka 

  

 

Situata: 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit” pika 2.3.2 NJP liston për tu plotësuar nga OE “Deklarata e 

disponueshmërisë së makinerive, sipas shtojcës 9, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës. Në këtë 

pikë NJP liston 15 lloje makinerish dhe 6 produkte te tjera ndihmëse, për të cilat në proces verbalin 

për miratimin e dokumentave të tenderit, mbajtur në datën 24.07.2020, grupi i NJP nuk argumenton 

teknikisht dhe ligjërisht domosdoshmërinë e këtyre mjeteve për realizimin e kontratës objekt 

prokurimi. Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo kërkesë është në raport të drejtë me 

objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 61, pika 2, 

ku cilësohet: 

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 

teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

 

Situata: 

Në “Kriteret e veçanta të kualifikimit”, pika 2/7 NJP përmend si kusht për përmbushjen e 

kapacitetit teknik nga OE punësim mesatar i të paktën 25 (njëzetë e pesë) punonjësve, për muajin 

Qershor 2020 të vërtetuar me Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet 

numri i punonjësve; per muajin Qershor 2020 (formulari E- Sig 025). Në procesverbalin për 
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miratimin e dokumentave të tenderit, mbajtur në datën 24.07.2020, grupi i NJP nuk argumenton 

teknikisht dhe ligjërisht domosdoshmërinë e numrit fiks prej 25 individësh të personelit në lidhje 

me realizimin e kontratës objekt prokurimi. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 61, pika 2, 

ku cilësohet: 

“Hartimi i kërkesave të veçanta për kualifikim, që lidhen me kapacitetin teknik, specifikimet 

teknike, kriteret e vlerësimit (nëse është rasti) dhe çdo informacion tjetër specifik i nevojshëm bëhen 

nga specialisti i fushës, anëtar i njësisë së prokurimit. Në çdo rast, hartimi i tyre duhet të 

argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një procesverbal të mbajtur nga 

personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

Situata 

Në zbatim të VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 39, pika 4, AK ka dërguar 

nëpërmjet SPE, kërkesën për të paraqitur ofertë për pjesëmarrje në tender tek 5 OE të cilët janë: Be. 

Shpk, Sp.-Fr. Shpk, Re. Shpk, Si. Gr. Shpk dhe G. Ll. Në procesverbalin për miratimin e 

dokumentave të tenderit, mbajtur në datën 24.07.2020, grupi i NJP argumenton zgjedhjen në 

mënyrë rastësore të OE duke verifikuar objektin e veprimtarisë së tyre tregtare në QKB. Gjatë 

verifikimit të dokumentacionit tregtar të OE në QKB nga grupi i auditimit, u vu re se OE Re. Shpk 

nuk ofron aktivitet tregtar të lidhur me objektin e prokurimit. Në objekt veprimtarinë e tij citohet 

import-eksport, tregti me shumice e pakice librash, artikuj, mjete mesimore, suvenir me karakter 

turistik, harta, udhezues, kartolina. OE Re. shpk figuron në statusin i pezulluar për ushtrimin e 

aktivitetit tregrat prej datës 09.12.2010. 

 

Kriteri: 

Ky veprim është në kundërshtim me LPP nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, neni 1, pika ç dhe 

d, ku cilësohet: 

“Qëllimi i këtij ligji është: 

 ç) të nxisë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë; 

d)  të  sigurojë  një  trajtim  të  barabartë  dhe  jodiskriminues  për  të  gjithë  operatorët 

ekonomikë, pjesëmarrës në procedurat e prokurimit publik”. 

 

- Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës në të cilën u vu re se nga 

AK është vepruar sipas përcaktimit të bërë në LPP neni 28 “Metodat e përllogaritjes së vlerës në 

kontratat publike” dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar, neni 9 dhe neni 59, pika 2, ku një prej mënyrave të përllogaritjes së vlerës limit 

të kontratës, është referimi tek çmimet e llogaritura nga shoqëri projektuese e licensuar. Shoqëria 

projektuese Ar. SHPK e kontraktuar nga AK Bashkia Peqin me objekt projektim për objektin 

“Rikonstruksion i rrugës Sulejman Bej Peqini”, ka përllogaritur vlerën 8,946,88 lekë pa  

 

- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 
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- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

 

- Mbi vlerësimin e ofertave 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Kërkesë për propozim”, janë ftuar për të marrë në 

pjesë në procedurë 5 OE, nga të cilët ka paraqitur interes dhe ka marrë pjesë në procedurë vetëm 

OE Spart-Franc shpk i cili është kualifikuar. 

Nga KVO sipas Procesverbalit datë 11.08.2020 është kryer shqyrtimi i ofertës dhe sipas vlerësimit 

të KVO-së, ka rezultuar se OE Sp.-Fr. shpk pjesëmarrës në tender, plotëson kriteret kualifikuese të 

përcaktuara në DT. 

Nga Grupi i auditimit u shqyrtua dokumentacioni i ofertave në SPE për OE të kualifikuar, nga ku 

rezultoi se, Vërtetimi i lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve 

prej min 25 persona; për muajin Qershor 2020 (formulari E- Sig 025), element për përmbushjen e 

kriterit të veçantë të kualifikimit mbi kapacitetin teknik të numrit të të punësuarve, nuk figuron të 

jetë bashkëlidhur ofertës elektronike, Ky dokument kualifikues nuk figuron as në dosjen e tenderit 

të administruar nga NJP. 

Ky veprim është në kundërshtim me VKM nr.914, datë 29.12.2014, me ndryshime, neni 46, pika 1, 

ku cilësohet: 

“Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi 

të kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, 

për sa kohë që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet 

dhe jodiskriminuese”. 

 

Shkaku: 

Mos zbatim i kritereve të vendosura nga kuadri ligjor për procedurën e prokurimit publik nga 

Njësia e Prokurimit. 

 

Rëndësia:  

I lartë 

 

Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia Peqin, për çdo rast të 

procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialist të fushës (sipas llojit të procedurës), 

për hartimin e specifikimeve teknik dhe kritereve sipas llojit të procedurës, duke dhënë argumente 

për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes. Argumentimi të bëhet duke u mbështetur në 

preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, si dhe të synohet eliminimi i zhvillimit të 

procedurave me një OE, duke vendosur kritere sipas llojit të procedurës dhe dhënë argumente për 

secilin kriter në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të APP dhe sipas objekteve të prokuruar. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga z. NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

 

Pretendimi i subjektit të audituar.  



86 
 

1. Në lidhje me numrin e punëtorëve të vendosur nga komisioni përkatës janë bërë llogaritjet duke 

u bazuar në analizat teknike të manualit të çmimeve. 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit  
1. Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se gjatë auditimit u konstatua se: 

Në procesverbalin për miratimin e dokumentave të tenderit, mbajtur në datën 24.07.2020, grupi i 

NJP nuk argumenton teknikisht dhe ligjërisht domosdoshmërinë e numrit fiks prej 25 individësh 

të personelit në lidhje me realizimin e kontratës objekt prokurimi. Si e tillë mos dokumentimi i 

rezultateve të tilla ka sjellë mos marrjne në konsideratë të pretendimit tuaj nga grupi i auditimit. 

 

2.6. Auditim për zbatimin e punimeve, deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe shërbimeve 

dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve. 

 

Në zbatim të pikës 4.4 të Programit të Auditimit në Bashkinë Peqin, nga audituesit e KLSH-së u 

krye auditimi i zbatimit të punimeve në objektin: “Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave 

të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative”, Bashkia Peqin, u shqyrtua dokumentacioni si më 

poshtë: 

Fondi limit: 103,828,146 (njëqind e tre million e tetëqind e njëzetë e tetë mijë e njëqind e dyzetë e 

gjashtë) lekë pa TVSH. 

Kohëzgjatja ose afati kohor për ekzekutimin: 365 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë) ditë kalendarike 

për 3 (pesë) vite nga data e lidhjes së kontratës. 

Burimi i Financimit : Buxheti i Bashkisë Peqin, miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë 

Peqin Nr. 39, datë 11.12.2019 “Për miratimin e fondit për pastrimin e Bashkisë Peqin” 

 

4. “Shërbimi i pastrimit, grumbullimit dhe menaxhimit te mbeturinave urbane”, viti 

2019, “Procedure e Hapur ”, F.L. 103.828.146  lekë, shpallur fitues OE “V G” shpk, me 

ofertën 103.303.885 lekë, diferenca me fondin limit  në shumën 524.261 lekë. 

 

1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Sherbimi i pastrimit, grumbullimit dhe menaxhimit te 

mbeturinave urbane” 

1.Urdhër Prokurimi 
Nr .3126, date 30.12.2019 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 
1.G. N.      (Juriste) 

2.M. S.        (Ekonomist) 

3.E. H.         (Inxhinier) 

 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Urdhër  nr.03, date 03.02.2020 

1.Xh. D.    (Kryetar) 

2.G.C.  (Anetar) 

3.H. M. (Anetar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: 

“Procedure e Hapur ” 

5.Fondi Limit (pa Tvsh) 

103.828.146  lekë pa Tvsh 

6.Oferta fituese:   V G me vlere 103.303.885 leke pa 

Tvsh 

 

7.Diferenca me fondin limit 

524.261 lekë (pa Tvsh) 

8. Data e hapjes së tenderit: 
10/02/2020 09:00 

9.Burimi Financimit: 
Buxheti Buxheti  Bashkise 

10.Opëratoret Ekonomike 

a) Pjesëmarrës në tender: 1 OE 

S’kualifikuar JO 

c) Kualifikuar  1 OE 

11.Ankimime AK : Ska 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK.  Ska 

 

13.Përgjigje Ankesës nga  APP 

apo KPP. Ska 

 

 

NJËSIA E PËRLLOGARITJES SË FONDIT LIMIT 
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Me Urdhrin nr.270, datë 21.11.2019 “Për ngritjen e grupit të punës për hartimin e analizës së kostos 

vjetore mbi vlerën e shërbimit për njësi të strukturës së shërbit të pastrimit të Bashkisë” të Titullarit 

të AK z.L. T. është ngritur komisioni i përbërë nga: 

 E. H.- Drejtor i DPZHT     Anëtar  

 L.A. Drejtor Finance       Anëtar  

 A. Ç. Ing. Gjeodet             Anëtar  

 A. D. Ing.Mjedisi                Anëtar  

 B. K. Drejtor Tatim Taksa Anëtar  

Sistemi standard i llogaritjes së kostos për menaxhimin e mbetjeve për një (njësi e vetëqeverisjes 

vendore) NJVV të vetme duhet të bazohet në të paktën 6 nga blloqet e të dhënave të mëposhtm: 

 1. Të dhënat e përgjithshme për njësinë administrative apo zonën e shërbimit (blloku 1) 

 2. Investimet kapitale (kamionët dhe kazanët e nevojshëm) (blloku 2);  

 3. Kostot operative (mirëmbajtje, transport dhe personel) (blloku 3);  

 4. Kostoja për trajtim në landfill (tarifa e trajtimit) (blloku 4);  

 5. Kostot e amortizimit (riinvestimit) (blloku 5);  

 6. Kostot administrative (blloku 6);  

 7. Përllogaritja e kostove totale të shërbimit (blloku 7).  

Në dosje gjenden:  

a) Plani Bashkiak i Menxhimit të Mbetjeve të Ngurta për Bashkinë Peqin, Mars 2018 

Deklarata Mjedisore për vlerësimin Strategjik Mjedisor me nr. 5296/1 prot., datë 01.10.2018, e z. 

Bledi Klosi, Ministër i Turizmit dhe Mjedisit.  

Në zbatim të Vendimit nr. 319, datë 31.5.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të 

integruar të mbetjeve”, Ekzistenca e planit vendor të menaxhimit të mbetjeve është vendimtar para 

fillimit të llogaritjes së kostove, pasi ai do të sigurojë shumicën e informacionit teknik dhe 

infrastrukturor të nevojshëm për variablat e sistemit. 

Plani i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta Bashkiake (Plani MMNB) është një dokument strategjik 

për zbatimin e Politikave Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta në nivel lokal. Plani 

duhet të jetë në përputhje me Strategjinë Kombëtare të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta 

(SKMMN) dhe në përputhje me kornizën ligjore të miratuar me Ligjin nr. 1063, datë 22.09.2011 

"Për Menaxhimin e Integruar të Mbetjeve të Ngurta"  

Sipas studimit të bërë për koston e shërbimit të pastrimit, duke bërë përmirësime në këtë shërbim si: 

sipërfaqe e rrugëve e shesheve që fshihen me fshesë dore nga 48,000 m2 në 97,000 m2, rrugëve që 

lagen nga 20,000 m2 në 31,220 m2 për 6 muaj (183 ditë/vit) dy herë në ditë  (paradite dhe mbasdite), 

të heqjes së mbetjeve solide (inerte) dhe voluminoze në të gjithë territorin e bashkisë me automjete 

vetshkarkuese 4-5 ton për 312 ditë në vit, grumbullimi e transporti i mbeturinave urbane me mjet 

teknologjik e kontenierë metalike gjatë gjithë vitit, sipas metodave të parë të ndarjes në burim të 

mbeturinave urbane në dhe mbetje të lëngshme organike të kompostueshm, si dhe një analizë 

kostoje për edukimin publik dhe ambjental të qytetarěve - kostoja për vitin 2018 e në vazhdim do të 

jetë 32,378,262 lekë në vit. 

 

1. Fshirje me fshesë dore e rrugëve dhe shesheve. 

2. Grumbullimi e transportimi i mbeturinave urbane. 

3. Lagija e rrugëve dhe shesheve me mjet teknologjik. 

4. Heqja e mbetjeve inerte e vol. nga pikat e grumbullimit. 

5. Ndarja e sist. i mbetur. në vend depozitim e kompostim. 

6. Edukimi publik dhe ambjental i qytetarëve. 

5,018,876 lekë 

10,927,628 lekë 

2,498,340 lekë 

3,133,469 lekë 

4,560,422 lekë 

843,150 lekë 
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Shuma 

TVSH 20% 

Shuma totale 

26,981,885 lekë 

5,396,377 lekë 

32,378,262 lekë 

 
Përllogaritja e fondit limit për nga Njësia e Përllogaritjes së Fondit Limit është në kundërshtim me 

Planin Bashkiak i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për Bashkinë Peqin, ligjt nr.10 463, datë 

22.9.2011 ”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” e të Vendimit Nr. 319, datë 31.5.2018 “Për 

miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”.  

Si rezultat është përllogaritur vlera 9,152,996 lekë me Tvsh në vit më tepër se përllogaritja e “Plani 

Bashkiak Mbetjeve të Ngurta prë Bashkinë Peqin”,  

Nga auditimi në sistemin elektronik të APP, rezulton se në konkurrim është paraqitur vetëm një 

OE “V G shpk”, e cila  është kualifikuar nga KVO dhe është shpallur fituese. Gjatë auditimit të 

dokumentacionit të paraqitur elektronikisht rezultojnë këto mangësi; 

 
Titulli i Gjetjes 1&1: Përllogaritja e fondit limit nga Njësia e Përllogaritjes së Fondit Limit në 

kundërshtim me Planin Bashkiak i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për 

Bashkinë Peqin, ligjt nr.10463, datë 22.9.2011 “Për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve” e të Vendimit nr. 319, datë 31.5.2018 “Për 

miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”.  

Si rezultat është përllogaritur vlera 9,152,996 lekë me Tvsh në vit më 

tepër se përllogaritja e “Planit Bashkiak Mbetjeve të Ngurta për Bashkinë 

Peqin”, Bashkia Peqin. 
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit për përllogaritjen e fondit limit u 

konstatua se: 

- Përllogaritja e koston të shërbimit të pastrimit, nuk është përputhje me 

“Planin Bashkiak të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për Bashkinë 

Peqin”. Mungon në përllogaritje e FL zëri i shërbimit “Ndarja e sistemimi 

i mbeturinave në vend depozitim e kompostim” me vlerë ekonomike 

vjetore 4,560,422 lekë pa Tvsh. Është shtuar zëri i shërbimit “Mirëmbajtje 

e rrugëve kryesore” me vlerë ekonomike vjetore 3,979,555 lekë pa Tvsh.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve dhe çmimit të shërbimit për njësi të jo në 

përputhje me Planin Bashkiak i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për 

Bashkinë Peqin, ligjt nr.10 463, datë 22.9.2011 ”Për menaxhimin e 

integruar të mbetjeve” e të Vendimit nr. 319, datë 31.5.2018 “Për 

miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”.  

-Kontrata e shërbimit është në zbatim. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negative 

ekonomik në fondet e Bashkisë Peqin.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e Njësia e Përllogaritjes së Fondit Limit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për analizimin e efektit ekonomik të: 

- Vlerës ekonomike prej 7,332,397 lekë pa Tvsh në vit kalendarik që OE 

fitues “V G” Shpk, ka përfituar si rezultat i përllogaritjes së gabuar të 

fondit limit. 

- mos përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Ndarja e sistemimi i 

mbeturinave në vend depozitim e kompostim” me vlerë ekonomike 
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vjetore 4,560,422 lekë pa Tvsh.  

- përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Mirëmbajtje e rrugëve kryesore” 

me vlerë ekonomike vjetore 3,979,555 lekë pa Tvsh. 

 

Për sa konstatohet më sipër mban përgjegjësi: Titullari i AK z. L. T. dhe Njësia Përllogaritjes së 

Fondit limit,  ngritur me urdhrin nr.2836 prot.,datë 21.11.2019 e përbërë nga:  z. E. H., z. L. A., 

znj. A. D. e z. B. K. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me 

nr.96/7, datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga NJP, ku janë shprehur objeksionet 

si më poshtë:, formuluar/nënshkruar nga z. E. H. dhe znj, A. D. antarët e Njësisë së Përllogaritjes 

së Fondit Limit ku shprehen: 

Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve është një nga shërbimet më të rëndësishmë që siguron mbrojtje 

më të mirë të mjedisit dhe të shëndetit si dhe zë peshë në buxhetin e bashkisë. Ai lidhet me një sërë 

çështjesh të mënyrës së jetesës urbane/rurale, konsumit, punësimit dhe të ardhurave të banorëve, 

si dhe me faktorë të tjerë socio-ekonomik dhe kulturor. 

Qëllimi i Analizës se Menaxhimit te Mbetjeve të Ngurta Urbane ka qenë përmirësimi i këtij 

shërbimi krahasuar me vitet e mëparshme.  

Përsa i përket llogaritjes së fondit limit për shërbimin e pastrimit, grumbullimit dhe transportimit 

të mbetjeve të ngurta urbane, ndarja e zërave është bërë duke u bazuar në 6 blloqet e të dhënave të 

cituara në VKM nr.319, datë 31.05.2018 "Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të 

integruar të mbetjeve",Shtojcal ,pika l. 

Të dhënat e përgjithshme për njësine administrative apo njësinë e shërbimit; 

Investimet kapitale (kamionet dhe kazanët e nevojshëm 

Kostot operative (mirëmbajtje, transport dhe personel) 

Kostot e amortizimit 

Kostot administrative 

Përllogaritja e kostove totale të shërbimit 

Në llogaritje është përfshirë e gjithe infrastruktura e nevojshme, burimet njerëzore dhe mjetet 

financiare të nevojshme për funksionimin e sistemit të menaxhimit. 

Baza e llogaritjes së kostos janë variablat e mëposhtme: 

-Numri i popullsisë 

Normalisht popullsia përbëhet nga banorët resident dhe ato sezonal, për një llogaritje sa me të 

saktë është marr parasysh numri i popullsise referuar Gjendjes Civile 39,500 banorë. 

-Distancat dhe kushtet e rrugëve 

Nomalisht një kamion që grumbullon mbetjet duhet të përshkojë të gjitha njesitë administrative 

(pikat e grumbullimit), duke udhëtuar përreth derisa kamioni të mbushet plot, më tej drejtohet për 

në venddepozitim dhe kthehet sërish për të përfunduar ciklin e zbrazjes të të gjithë kontenierëve të 

përcaktuar. Në këtë mënyrë, duke bërë të njëjtën gjatësi rruge vajtje-ardhje për në 

venddepozitimin e miratuar ritet konsumi i karburantit, i cili ndikon drejtpërdrejt në vlerën totale 

të fondit limit. 

Gjendja e rugëve është gjithashtu shumë e rëndësishme pasi edhe kjo do lidhet kryesisht me 

konsumin dhe kostot e amortizimit dhe për më tepër me kohën e harxhuar për grumbullimin.pasi 

distanca në km e kamionit vajtje-ardhje llogaritet duke u shumëzuar norma e konsumit të 

karburantit 3 litër/ore x Koha totale e tërheqjes së konteniereve (4 min për kontenier). 
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Rrugët e shtruara do të përmiresonin shumë shërbimin e grumbullimit të mbetjeve si dhe do të 

ulnin ndjeshëm koston e këtij shërbimi. 

Gjithashtu vlen për tu theksuar edhe shpërndarja e kontenierëve nëpër zonat e thella të Njësive 

Administrative ,në mënyrë që ti ofrohet shërbimi pothuajse të gjithë banorëve të zonës, edhe pse 

gjendja aktuale e infrstruktures nuk e lejon 100% ofrimin e tij. 

Këtu mund të përmendim dy Njësitë Administartive më problematike përsa i perket ofrimit të 

shërbimit në disa fshatra të largëta të tyre dhe specifikisht në këto dy njësi kamionit i duhet të 

përshkojë rreth 50 km në ditë për zbrazjen e kontenierëve, por dihet që këto kilometra përkthehen 

në konsum karburanti dhe si rrjedhojë rritje e kostos. Përveç kësaj karburanti është subjekt i 

ndryshimeve ndërkombëtare dhe inflacionit. 

Mënyra e vetme për te arritur që të mbulohet vlera e kostos se pastrimit grimbullimit dhe 

transportimit te mbetjeve nga sistemi tarifor eshte ofrimi i shërbimit për të gjithë banorët. 

-Sasia e mbetjeve te gjeneruara 

Për llogaritjen e sasisë së mbetjeve të gjeneruara jane bërë matje në terren aty ku ka qenë e 

mundur si dhe janë përdorur të dhëna nga studimet zyrtare si Plani i Strategjise Kombëtare  

Kjo sasi i referohet vetëm mbetjeve shtëpiake pa përfshirë ato të rrezikshmet, inertet apo 

voluminozet, të cilat trajtohen sipas legjislacionit përkatës. 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Në Akt Konstatimin nr.4 datë 12.04.2021, grupi i auditimit i referohet, përllogaritjes së fondit limit 

në kundërshtim me “Planin Bashkiak i Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për Bashkinë Peqin”, 

Ligjn nr.10 463, datë 22.9.2011 ”Për menaxhimin e integruar të mbetjeve” dhe Vendimit nr. 319, 

datë 31.5.2018 “Për miratimin e masave për kostot e menaxhimit të integruar të mbetjeve”.  

Në observacion nuk është sjell asnjë argument apo fakt ligjor që të kundërshtojë gjetjen e grupit të 

auditimit (në lidhje me përllogaritjen e fondit limit) por vetëm pretendime e opinione që nuk 

përmbajnë asnjë argument që të përligj ritjen fiktive të fondit limit.  

Ju nuk argumentoni përse nuk është përfshirë zëri i shërbimit “Ndarja e sistemimi i mbeturinave 

në vend depozitim e kompostim” e fondi limit është ritur, nuk shpjegohet lidhja midis; shërbimit të 

pastrimit me zërin e shërbimit “mirëmbajtjen e rrugëve” (si është përllogaritur ky zë shërbimi), 

referuar Vendimit nr. 319 dhe ndryshimet e çmimeve për njësi në zërave të shërbimeve në 

përllogaritjen e fondit limit me përllogaritjen e FL në Planin e miratuar të menaxhimit të integruar 

të mbetjeve.  

Përsa më sipër, pretendimi nuk merret në konsideratë. 

 

Referuar DT në dtë 17.10.2016 në pikën 4/ç të Kriteret e Veçanta të Kualifikimit është kërkuar: 

”Kontinierë metalike për grumbullimin e mbeturinave urbane, që do të vendosen në vendet e 

përcaktuara nga AK, me kapacitet mbajtes ne volum 1.1 m3; Copë 200 

(OE që do të shpallet fitues duhet të plotësojë numrin prej 251 copë kontenierësh të përcaktuar në 

specifikimet teknike pjesë e dokumentave të tenderit.) 

Në zbatim të projekti: “Menaxhimi i Integruar i Mbetjeve të Ngurta”, i financuar nga Ministria 

federale për Bashkëpunim Ekonomik dhe Zhvillim (BMZ) dhe që zbatohet në Shqipëri nga (GIZ), 

do të mundësohet riciklimi i mbetjeve urbane. Nga projekti i sipërcituar në Bashkinë Peqinit në 

janar 2019 janë shtuar edhe 104 kontenierë metalik, 1.1 m3. 

 

 
Titulli i Gjetjes 1&2: Autoriteti Kontraktor Bashkia Peqin, konkretisht NJP ka vendosur 

kushte/kritere/specifikimet teknike, që lidhet me kualifikimin e 

operatorëve ekonomikë, që nuk janë në përputhje me qëllimin dhe 
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parimin e përzgjedhjes së LPP, e përbën diskriminim ndaj kontraktorëve 

pjesëmarrës. 
Situata: Nga auditimi i DT datë 17.10.2016 dhe DT datë 31.01.2020, “Planin 

Bashkiak të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurat për Bashkinë Peqin”, 

kontratënn e shërbimit nr.1327 prot., datë 28.12.2016 “Shërbimi i 

pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane në Bashkinë  e Peqinit” 

kërkesa në Pikën 3.3.e të kapacitetit teknik është e pajustifikuar 

teknikisht dhe ligjërisht.  
Kriteri: Pika 2 e nenit 1 “Objekti dhe qëllimi”, Neni 2 “Parimet e 

përzgjedhjes:”, Neni 20 “Mosdiskriminimi” e pikt 2,3 e 4 të neni 23 

“Specifikimet teknike” të ligjit nr.9643 “Për Prokurimin Publik”, i 

ndryshuar. 
Autoritetet kontraktore duhet të shmangin çdo kriter, kërkesë apo 

procedurë, që lidhet me kualifikimin e OE, që përbën diskriminim.  
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e vendosjes së kriterit (300 kontenerë), Autoriteti 

Kontraktore Bashkia Peqin ka shmangur/kufizuar pjesëmmarrjen e OE 

konkurues në prokurim dhe kualifikimin, duke paracaktuar fituesin.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e Njësia e Përllogaritjes së Fondit Limit dhe e 

Specifikimeve Teknike në përshkrimin e saktë dhe neutral të qëllimit 

të shërbimit e njohjen e të gjitha kushteve dhe rrethanave me rëndësi 

për hartimin e ofertës.. 
Rëndësia: I lartë. 
 Nga Bashkia Peqin të merren masa për analizimin e efektit që ka 

shkaktuar vendosja e kërkesave/kritereve të panevojshme që nuk 
mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë kandidatët dhe ofertuesit dhe 

të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në prokurimin 

publik. 
Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e Autoritetit 

Kontraktor për realizimin e shërbimit. 

 

Për sa konstatohet më sipër mban përgjegjësi: Titullari i AK z. L. T. dhe Njësia Përllogaritjes së 

Fondit limit;me ngritur me urdhrin nr.2836 prot.,datë 21.11.2019 e përbërë nga:  z. E. H., z. L. 

A., znj. A. D. e z. B. K. 

 

Për Aktkonstatimin nr.4 datë 12.03.2021, "Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të 

qytetit Peqin dhe Njësive Administrative", Bashkia Peqin është paraqitur observacioni me nr. 

677 prot., datë 02.04.201 me nr, 96/5 prot., datë 14.04.2021 në KLSH, formuluar/nënshkruar 

nga z. A. Ç. ku shprehet: 

…Duke mos qenë dakort me konstatimin e nxjerrë, po paraqes shpjegimet si më poshtë: 

Unë si specialist Inxhinier Gjeodet kam marrë pjese në hartimine kostos së pastrimit sipas 

urdhërit me nr 2836 prot., datë 21.11.2019 për hartimin e vendosjes së pozicionimit të koshave 

në harten e qytetit Peqin si dhe Njësive Administrative .Pra detyra ime në këtë komision të 

ngritur me Urdhrin nr. 2836 prot., datë 21.11.2019 nga Kryetari i Bashkisë Peqin, si 

Specialist Inxhinier Gjeodet për vendosjen e pozicionimit të koshave në hartë. Unë si specialist 

Inxhinier Gjeodet nuk kam marë pjesë në përllogaritjen e fondit limit për koston e pastrimit. 

Specialisti Inxhinier Gjeodet A. Ç.  

Opinioni i grupit të auditimit: 
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Përsa sipër, argumenti juaj merret në konsideratë e pasqyrohet në Raport. 

 

NJËSIA E PROKURIMIT: 

Situata: 

Njësia e Prokurimit në kërkesat teknike në DST ka vendosur kritere të pa argumentuara nga ana 

ligjore dhe teknike si më poshtë; 

1. Në pikën 3.3.2 të kapacitetit teknik, AK ka kërkuar që ”Operatori ekonomik duhet të përcaktojë 

me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Përgjegjës për kryerjen e shërbimit të 

pastrimit diplomuar për mjedis/kimi/biologji ose ekuivalent për Bashkinë Peqin, shoqëruar me 

dokumentacionin e mëposhtme: 

a) Librezë pune (përkatëse)  

b) Diplomë  

c) Kontrate pune midis tij dhe operatorit ekonomik (e vlefshme).”  

Në lidhje me këtë kriter vlerësojmë se nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht përse është i 

domosdoshëm disponimi i stafit të diplomuar në këto profile për zbatimin e kontratës së pastrimit, 

dhe si rezultat vendosja e këtij kritetri mund të ketë sjell kufizimin në pjesëmarrje në konkurimin 

për këtë procedurë prokurimi.  

- Në pikën 3.3.6/a, të kapacitetit teknik, AK ka kërkuar “Makinë teknologjike transportuese, 

me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 10-12 ton raport kompaktimi 1:4 - 1:6, 

i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2014  dhe jo më pak se niveli i emetimit të gazeve Euro 

6,  jo më pak se  2 (dy)  copë;” 

Në lidhje me këtë kriter vlerësojmë se nuk është argumentuar ligjërisht dhe teknikisht përse makinat 

teknologjike duhet të jenë të prodhimit jo më poshtë se viti 2014, duke kufizuar kështu pjesmarrjen 

e OE potencial të cilët mund të dispononin mjete më të hershme se viti 2014 por që plotësonin të 

gjitha kriteret për të realizuar  me saktësi objektin e kontratës që do të prokurohej.  

- Në pikën 3.3.6 të kapacitetit teknik, AK ka kërkuar që OE  përvec mjeteve të përcaktuara 

për realizimin e kontratës të ket edhe 2 mjete teknologjike rezervë: 

“Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 8-

12 ton, raport kompaktimi 1:4 - 1:62 (dy)  copë” 

Në lidhje me këtë kriter të vendosur nga AK vlerësojmë se nuk është argumentuar ligjërisht dhe 

teknikisht përse duhen këto mjete rezervë, kur për zbatimin e kontratës janë përcaktuar mjetet që 

nevojiten. 

2. Në pikën 3.3.7 të kapacitetit teknik, AK ka kërkuar që “Operatori ekonomik duhet të disponojë 

në pronësi ose me qera një pikë brenda territorit të Bashkisë Peqin jo më pak se 2,500 m2, të 

nevojshme për larjen, dezinfektimin e kontenierëve, mirëmbajtjen e tyre sipas termave të 

referencës, si edhe larjen e mjeteve dhe mirëmbajtjen e nëvojshme për kryerjen e shërbimit. 

Gjithashtu operatori duhet të dëshmojë se disponon mjetet e nevojshme për kryerjen e 

shërbimit të larjes dhe dizinfektimit të kontenierëve si: depozitë uji Pompë lavazhi shoqëruar 

me akt pronësie- akt zhdoganimi, faturë tatimore blerje/ose me qira. Në rast se paisjet 

disponohen me qira operatori ekonomik duhet të dorëzojë kontratën e qirasë të vlefshme për 

gjatë gjithë periudhës së kontratës shoqëruar me aktin e pronësisë të qiradhënësit” 

3. Në Pikën 3.3.e të kapacitetit teknik, AK ka kërkuar që: “Si mjete dhe paisje për kryerjen e 

shërbimit, operatori ekonomik duhet të dëshmojë se disponon jo më pak se 300 kontenierë me 

volum 1.1, shoqëruar me akt pronësie- akt zhdoganimi, faturë tatimore blerje/ose me qira. Në 

rast se paisjet disponohen me qira operatori ekonomik duhet të dorëzojë kontratën e qirasë të 

vlefshme për gjatë gjithë periudhës së kontratës shoqëruar me aktin e pronësisë të 
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qiradhënësit. Kontenierët duhet të përmbushin standarded EN 840 dhe RAL ose ekuivalent 

vërtetuar kjo e fundit me certifikatë cilësie. Për paisjet e mësiëprme të të dorëzohet edhe 

katalogët përkatës”. 

 

Në lidhje me këtë kriter vlerësojmë se AK ka kufizuar dhe minimizuar konkurencën për OE që 

mund të kenë patur kapacitete teknike dhe profesionale për të realizuar me sukses këtë shërbim, 

por që nuk zotërojnë pronë me sipërfaqe të tillë në territorin e Bashkisë Peqin, në pronësi ose me 

qera, duke shkelur kështu përcaktimet e nenit 20 të LPP për të shmangur çdo kriter apo kërkesë 

lidhur me kualifikimin OE, që përbën diskriminim ndaj ose midis furnizuesve apo kontraktorëve 

ose ndaj kategorive të tyre. 

Formalisht është përpiluar procesverbal por, nuk është bërë argumentim i plotë i kritereve të 

veçanta të vendosura në seksionin “kriteret e veçanta të kualifikimit”. Hartimi i kritereve të veçanta 

të tenderit, nuk është shoqëruar me shpjegime përkatëse për vendosjen e këtyre kritereve. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme nuk përputhen me kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi 

mbi prokurimet publike dhe kanë shkaktuar përdorim jo sipas të 3-E të fondeve publike në vlerë të 

pa matshme. 

Problematika e konstatuar më sipër është trajtuar edhe nga APP dhe për to është rekomanduar, 

“ose të ndryshohen kriteret e vendosura, ose të argumentohen teknikisht dhe ligjërisht”, por nga 

Njësia e Prokurimit Publik janë marrë në konsiderat dhe janë ndryshuar pjesërisht rekomandimet 

e dhëna. 

 

Titulli i Gjetjes 1&3: Moszbatim i legjislacionit në fuqi mbi Prokurimin Publik në  

argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST në 

prokurimin me objekt: “Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i 

mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative.”, Bashkia 

Peqin, me Fond limit 103,828,146 lekë pa TVSH. 

Situata: Mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në 

DST nga Njësia e Prokurimit si dhe disa nga kriteret për kualifikim 

nuk ishin në lidhje të ngushtë me objektin e prokurimit, në 

kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 

29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 

26, 28 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2, paragrafi 2  

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet 

teknike duhet të argumentohen dhe të dokumentohen në një 

procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e 

tyre” 

Kriteri: Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik. 

Ndikimi/Efekti: Vendosja jo e drejtë e kritereve për kualifikim ka ndikuar 

negativisht në operatorët ekonomik pjesëmarrës (mungesë 

konkurence, vetëm një operator ekonomik). 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatimi i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për eliminimin praktikave të të 

vendosjes së kritereve për kualifikim të pa argumentuara si dhe në 

procesin e ankimimit për kriteret e kualifikimit grupi i shqyrtimit të 
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bazohet në objektin e kontratës 
 

Për sa konstatohet më sipër mban përgjegjësi: Njësia e Prokurimit Publik e përbërë nga; znj. G. 

N., z. M. S. e z. E. H. 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 

datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga NJP, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

 

Pretendimi i subjektit: 

“1.Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e mjeteve, 

ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme: 

a) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 10-12 

ton raport kompaktimi 1:4 - 1:6, i vitit të prodhimit jo më poshtë se 2014  dhe jo më pak se niveli i 

emetimit të gazeve Euro 6,  jo më pak se  2 (dy) copë;   

a). Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo më 

pak se 2 ton, jo më pak se 1 (nje) copë;   

b). Makina për Lagien e rrugëve, (autobote) të pajisura me pompë për Lagien e rrugëve me presion,  

me dy ose më shumë pjata larëse në pjesën e përparme, me kapacitet mbajtes jo më pak se 10,000 

litra ujë jo më pak se 1 (një) copë;  

Mjete teknologjike rezervë: 

c). Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës 8-12 

ton  raport kompaktimi 1:4 - 1:6 2 (dy)  copë 

Kriteri i mësipërm është vendosur në përputhje me nenin 46, pika 1 gërma “b” të ligjit nr. 9643 

datë 20.11.2006  “Për prokurimin publik të ndryshuar,  ku parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, 

për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të 

gjitha kriteret e mëposhtme, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato 

janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe 

jodiskriminuese: 

b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, 

profesionale, kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë 

organizative, reputacionin dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, 

për të zbatuar kontratën, siç është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të 

kontratës 

Gjithashtu, kriteri i mësipërm është vendosur edhe në përputhje me parashikimet e nenin 28 pika 5 

gërma “c” të Vendimit të Këshillit të Ministrave nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” të ndryshuar, ku parashikohet se  “ 5. Për të provuar kapacitetet 

teknike dhe profesionale, autoriteti kontraktor kërkon:  c) dëshmi për fuqinë punëtore të operatorit 

ekonomik të nevojshëm për ekzekutimin e objektit të prokurimit; dhe/ose ç) dëshmi për mjetet dhe 

pajisjet teknike që ka në dispozicion apo që mund t’i vihen në dispozicion operatorit ekonomik për 

të përmbushur kontratën.” 

Nj.P gjykon se mjetet e sipërcituara janë të nevojshme për kryerjen e punimeve dhe zbatimin e tyre 

në përputhje me afatet kohore të vendosura nga ana e autoritetit kontraktor, mjetet e mësipërme janë 

në proprocion me natyrën e punimeve, volumin e tyre dhe vlerën në tërësi të kontratës objekt 

prokurimi. 
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Në lidhje me mjetet e nevojshme për realizimin e kontratës NjP sqaron se këto të fundit janë bazuar 

në Specifikimet Teknike të kryerjes së shërbimit hartuar nga struktura përkatëse. Mjetet e 

mësipërme pasqyrojnë minimumin e mundshëm për realizimin e kontratës. Për shkak të shtirerjes së 

gjatë në kohë të shërbimit, shfaqet e nevojshme që krahas dy mjeteve teknologjike bazë për 

kryerjen e shërbimit, operatori ekonomik të disponojë edhe dy mjete shtesë rezervë në rast të 

defekteve të mundshme me synim mos pezullimin e shërbimit të pastrimit. Gjithashtu, në lidhje me 

vitet e prodhimit të mjeteve, sqarojmë se bazuar në nenin 76 pika 3  të Vendimit Nr.914, datë 

29.12.2014 të Këshillit të Ministrave "Për Miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik", (e 

ndryshuar). Kontrata e shërbimit me afat shumevjecar (3-vjecar) do ti japë mundësi kontraktuesit që 

të  kryejë shërbimin e plotë dhe cilesor, duke invenstuar në makineri dhe pajisje teknologjike 

bashkëkohore, me sistem emetimi të gazeve Euro 6, duke nxitur teknologjinë miqësore me mjedisin 

me synim uljen e nivelit të ndotjes në territorin e Bashkisë Peqin dhe të Qarkut të Elbasanit në 

tërësi.   

Mjetet me nivel emetimi të gazeve Euro 6 është një teknologji miqësore për mjedisin dhe janë 

përzgjedhur që të paktën dy mjetet e mësipërme që do të kryejnë shërbim të përditshëm të jenë të 

nivelit të vitit 2014. Në lidhje për disponueshëmrinë e mjeteve janë përzgjedhur dy format e 

parashikuar në Kodin Civil, pronësia dhe disponimi me anë të kontratës së qirasë. 

2. Operatori ekonomik duhet të përcaktojë me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) 

Përgjegjës për kryerjen e shërbimit të pastrimit diplomuar për mjedis/kimi/biologji ose ekuivalent 

për Bashkinë Peqin, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtme: 

a) Librezë pune (përkatëse) 

b) Diplomë 

c) Kontrate pune midis tij dhe operatorit ekonomik (e vlefshme)”. 

Për shkak të natyrës së kryerjes së shërbimit, kërkesa për disponueshmërinë e një përgjegjësi për 

kryerjen e shërbimit është në proporcion me natyrën dhe volumin e kontratës. 

Në lidhje me nivelin e kualifikimit të përgjegjësit të shërbimit është lënë e hapur në përputhje me 

natyrën dhe volumin e kontratës të profilit mjedis/kimi/biologji ose ekuivalent) 

Profilet e mësipërme garantojnë kryerjen e shërbimit me cilësi, duke mbrojtur mjedisin, 

menaxhimin e integruar të mbeturinave urbane, trajtimin e mbetjeve të rrezikshme etj.  

Profilet e mësipërme ose ekuivalent kanë aftësitë e duhura teknike, njohurite bazike mbi trajtimin 

dhe grumbullimin e mbetjeve urbane, organizimin e shërbimit, udhëzimin, mbrojtjen dhe kujdesin 

teknik për punonjësit e angazhuar në këtë shërbim, sidomos në trajtimin e mbetjeve të rrezikshme. 

Profilet e mësipërme janë në zbatim dhe të kritereve të percaktuara në Kushtin 2 “Menaxhimi i 

instalimit” të Leje Mjedisi Tipi C, të lëshuar nga Agjencia Kombëtare e Mjedisit, e cila përcakton 

se; operatori i pajisur me leje mjedisi duhet duhet të punësoje një menaxher të arsimuar në 

përputhje me natyrën e punës si person përgjegjës. Operatori duhet të krijojë dhe mirëmbajë 

dokumentacionin mbi menaxhimin e mjedisit 

Për kryerjen e shërbimit të riparimit të kontenierëve, larjes dhe dezifinektimit të tyre sipas 

specifikimeve teknike ishte e nevojshme dhe u kërkua që operatori ekonomik të disponojë një 

autopark në pronësi/qira me sipëfaqe prej 2.500 m2 brenda territorit të Bashkisë Peqin për kryerjen 

e shërbimit sipas termave të refernecës. Kjo pikë duhet të ishte e shoqëruar me mjetet e nevojshme ( 

depozitë uji, pompë lavazhi) për kryerjen e shërbimit sipas specifikimeve teknike. 

Jemi të gatshem të ballafaqohemi me Grupin e audituesve te KLSH në lidhje me konstatimet e 

nxjerra. 

 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
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Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë në observacion nuk jepet asnjë 

argument teknik për të kundërshtuar konstatimin e grupit të auditimit, pasi nuk sqarohet përse 

kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike nuk janë argumentuar/dokumentuar në 

procesverbalin e NJP, problematika është trajtuar edhe nga APP. Përsa sipër, pretendendimet tuaja 

nuk merret në konsideratë.  
 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave: 

Situata: 

Komisioni i vlerësimit të ofertave (KVO) ka shpalluar fitues të vetmin OE që ka paraqitur ofertë 

ekonomike “V G” shpk me vlere 103.303.885 leke pa Tvsh, me arsyetimin se i plotëson të gjitha 

kriteret teknike dhe ligjore. Por nga auditimi në sistemin e elektronik të APP, rezulton se OE “V 

G” shpk nuk ka paraqitur mjetin sipas shkronjës “b” të pikës 3.3.6, të Specifikimeve teknike në 

DST, ku thuhet;  “ Operatori duhet të paraqesë nje deklaratë me shkrim mbi disponueshmërinë e 

mjeteve, ku të përcaktohen të dhënat teknike dhe sasitë përkatëse për mjetet e mëposhtme: 

c.Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo 

më pak se 2 ton, jo më pak se 1 (një) copë; 

Dokumentacioni i paraqitur nga OE për mjetin me targa AA..NX (me kontratë qeraje) nuk është i 

kategorisë “Makinë teknologjike” sipas përcaktimit të Kodit Rrugor të RSH, neni 58 dhe i “Lejes 

së Qarkullimit”, pika 1, “Lloji i mjetit” “APV” (Automjet për Përdorim të Vecantë), dhe kërkesës 

së Autoritetit Kontraktor  në DST (specifikimet teknike). Nga verifikimi i dokumentacionit të këtij 

mjeti dhe konkretisht “Lejes së Qarkullimit” me nr. TRDA..16, rezulton se ai i përket llojit 

“Kamion”, dhe jo “APV”.  

Pretendimi i ngritur nga KVO, gjatë intervistimit, se nuk ka njohurit e duhura për përcaktimin e 

bërë në DST, (specifikimet teknike),  “makinat teknologjike”, nuk përligjet, sepse anëtarët e KVO 

kanë të drejtë që në rastet kur nuk janë të qartë për kriteret e vecanta duhet të konsultohen me 

Njësinë e Prokurimit, bazuar në nenin nr.58, paragrafi 3 “Komisioni i Vlerësimit të Ofertave” të  

ligjit 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku thuhet: 

“Komisioni është përgjegjës vetëm për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave. Komisioni duhet të 

zbatojë detyrat në pavarësi të plotë dhe nëse kërkohen sqarime për dokumentet e tenderit, këto 

merren nga njësia e prokurimit. Komisioni nuk kryen asnjë veprim tjetër, përveç atyre të 

përcaktuara shprehimisht në këto rregulla” 

Në të tilla rrethana KVO duhet ta skualifikonte OE “V G” shpk, për mos plotësim të kritereve te 

vecanta, dhe të anullonte procedurën e prokurimit. 

KVO në vendimin e saj ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, sipas  neneve të mëposhtëm: 

- neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr.1, germa (ç), ku thuhet : 

“Autoriteti kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e 

paraqitura nuk përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- neni 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku thuhet: 

Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të 

kenë përmbushur të gjitha kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë 

që ato janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo 

diskriminuese. 

- nenin 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: 
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“Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse 

ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës 

dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji. 

Në këto kushte, KVO në vendimarrjen e vet duhej të udhëhiqej nga qëllimi kryesor i ligjit të 

prokurimeve publike ai i “sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve publike”. 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur ankimime as 

ndaj AK dhe as ndaj KPP. 

 

Kriteri: 

Veprime në kundërshtim me nenet 24, 46, 53, dhe 58 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, datë 29.12.2017 “ Për disa ndryshime dhe shtesa 

në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të këshillit të ministrave,” për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me 

përgjegjësi anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave (KVO): Xh. D. (Kryetar), G. C. 

(Anetar), H. M. (Anetar). 

 

Impakti: 

Nga mos respektimi i qëllimit kryesor të ligjit të prokurimeve publike ai i “sigurimit të 

dobishmërisë maksimale të përdorimit të fondeve publike”, 

 

Shkaku: 

Nga mos vlerësim i drejtë i kritereve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me dispozitat e ligjit 

te LPP. 

 

Rëndësia: I lartë 

 

2. Operatori ekonomik “V G” SHPK. me NIPT L..4K ka paraqitur në dokumentacionin e 

kërkuar.në DT të ndryshuara.është i padrejë pasi mungojnë ... “ ....mjete dhe paisje për kryerjen e 

shërbimit, operatori ekonomik duhet të dëshmojë se disponon jo më pak se 300 kontenierë me 

volum 1.1, shoqëruar me akt pronësie- akt zhdoganimi, faturë tatimore blerje/ose me qira. Në rast 

se paisjet disponohen me qira operatori ekonomik duhet të dorëzojë kontratën e qirasë të vlefshme 

për gjatë gjithë periudhës së kontratës shoqëruar me aktin e pronësisë të qiradhënësit. Kontenierët 

duhet të përmbushin standarded S SH: EN 840 ose ekuivalent dhe RAL ose ekuivalent  vërtetuar 

kjo e fundit me certifikatë cilësie. Për paisjet e mësiëprme të të dorëzohet edhe katalogët përkatës”: 

Operatori ekonomik “V G” SHPK. me NIPT L5..4K  nuk ka paraqitur dokumetacion e kriteret e 

vecanta Kriteri Pika 2.3.6/e “Për Mjetet teknologjike të kërkuara në pikën 10, gërma a – d, 

operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë:”,  

 

Në të tilla rrethana KVO duhet ta skualifikonte OE “V G” Shpk, për mos plotësim të kritereve te 

vecanta dhe të anullonte procedurën e prokurimit. 

KVO në vendimin e saj ka vepruar në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006   

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procdurë nuk janë paraqitur ankimime as 

ndaj AK dhe as ndaj KPP.  

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është 

paraqitur observacioni me shkresë nr.1143, datë 12.07.2021, protokolluar në KLSH me nr.96/7, 
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datë 16.07.2021 “Mbi Projektraportin e Auditimit” nga KVO, ku janë shprehur objeksionet si më 

poshtë: 

 

Pretendimi i subjektit: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave të procedures së prokurimit me objekt “Pastrimi, grumbullimi 

dhe largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative” i përbërë nga Xh. D., G. C., 

dhe H. M. në shqytimin dhe vlerësimin e një oferte të paraqitur në këtë tender ka vepruar në 

përputhje me piken 3 dhe 4 të nenin 53 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar në të cilin thuhet :  

3. Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse 

ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës 

dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji.  

4. Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të vogla, të 

argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, të 

përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa prekur 

përmbajtjen e saj. 

Neni 46 i ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar përcakton se: 
1. Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të 

kenë përmbushur të gjitha kriteret e mëposhtme, që AK i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato 

janë në përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jodiskriminuese: 

a) kualifikimi profesional: çdo operatori ekonomik i kërkon licencat profesionale, industriale   apo 

tregtare, të lëshuara nga autoritetet kompetente shtetërore, për veprimtaritë e kërkuara dhe për të cilat 

do të lidhet kontrata; 

b) aftësia teknike: OE vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asete të tjera fizike, aftësitë   organizative, reputacionin 

dhe besueshmërinë, përvojën e duhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç 

është përshkruar nga autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës; 

c) gjendja ekonomike e financiare: OE vërtetojnë se zotërojnë kapacitetet ekonomike e financiare 

për të përmbushur kontratën, me anë të deklaratave bankare ose, kur nevojitet, nëpërmjet 

vërtetimit për sigurim ndaj rreziqeve profesionale, paraqitjes së bilanceve financiare ose të pjesëve 

të shkëputura nga bilancet, një deklaratë të xhiros së përgjithshme të shoqërisë dhe, në rast nevoje, të 

xhiros së realizuar nga veprimtaritë e ngjashme me objektin e kontratës që do të prokurohet për një 

periudhë deri në 3 vitet e fundit financiare, kur ky informacion është i mundur; 

ç) kapacitetet ligjore: OE vërtetojnë se ata kanë zotësi juridike për të lidhur kontrata prokurimi ose, 

në rastet e bashkimit të shoqërive, vërtetojnë se i gëzojnë këto aftësi në kohën e lidhjes së kontratës. 

OE “V G” SHPK. plotësonte kriteret e kualifikimit profesional, duke zotëruar licensat profesionale 

të kërkuara. 

Zotëronte aftësinë teknike duke paraqitur kualifikimet e nevojshme teknike, profesionale, asetet dhe 

makineritë e kërkuara ne kërkesat e përgjithshme dhe të veçanta për kualifikim te dokumentave të 

tenderit. 

Zotëronte kapacitet ekonomike dhe financiare për realizimin e kontratës. 

Zotëronte kapacitetet ligjore për realizimin e kontratës. 

KVO pasi mori në shqyrtim ofërtën e OE “V G” SHPK. doli në konkluzionin se ky operator 

pjesëmarrës zotëronte të gjitha kapacitetet ligjore, profesionale, financiare, asetet, makineritë dhe 

pajisjet e nevojshme për realizimin e kontratës.  
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Në pikën 6 “Dispoueshmëria e mjeteve” të “Kapacitetit teknik” të dokumentave të tenderit 

“Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative” janë 

kërkuar 6 mjete teknologjike, të cilat OE i ka paraqitur sipas kërkesave të vecanta për kualifikim. 

Në shkronjën b) të pikës 6 “Dispoueshmëria e mjeteve” të “Kapacitetit teknik” është kërkuar : 

b) Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me kapacitet mbajtës jo më 

pak se 2 ton, jo më pak se 1 (nje) copë; 

Makina teknologjike transportuese e paraqitur për këtë kriter është mjeti me targë AA..NX, Kamion 

Iveco me kapacitet mbajtës jo më pak se 2 ton. 

Mjeti i mësipërm plotësonte kriterin si makinë transportuese me ngarkim anësor, dhe me kapacitet 

mbajtës jo më pak se 2 ton të kërkuar dhe ishte i pajisur me të gjithë dokumentaionit ligjor dhe 

teknik për të lëvizur të parashikuar nga legjislacioni në fuqi për mjetet që shënohen në regjiatrat 

publikë dhe në gjykimin e KVO është i domosdoshëm për kryerjen e kontratës. 

Nisur dhe nga shkronja d) e pikës 6 “Dispoueshmëria e mjeteve” të “Kapacitetit teknik”, “Mjete 

teknologjike rezervë: Makinë teknologjike transportuese, me ngarkim fundor ose anësor, me 

kapacitet mbajtës 8-12 tonraport kompaktimi 1:4 - 1:62 (dy)  copë;” 

ku ishin kërkuar dhe dy mjete teknologjikë rezervë, kriter i plotësuar nga OE “V G” Shpk. dhe 

mbështetur në pikën 4 të nenit 53 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i 

ndryshuar, “Autoriteti kontraktor vlerëson një ofertë të vlefshme edhe nëse ajo përmban devijime të 

vogla, të argumentuara, të cilat nuk ndryshojnë thelbësisht karakteristikat, kushtet dhe kërkesat e tjera, 

të përcaktuara në dokumentet e tenderit, si edhe gabime shtypi, të cilat mund të korrigjohen pa 

prekur përmbajtjen e saj.” gjykoi dhe vlerësoi se OE “V G” SHPK. plotësonte të gjitha kriteret e 

kërkuara.dhe konkuzioni i nxjerrë nga grupi i auditimit nuk qëndron pasi nuk kemi të bëjmë me mos 

vlerësim të drejtë të kritereve kualifikuese por janë zbatuar me rigorozitet dispozitat ligjore të përmëndura 

më sipër. 

b) OE “V G” SHPK. ka paraqitur faturat tatimore të blerjes për 444 kontiniere dhe katallogët 

përkatës të tyre të perkthyera dhe noterizuara, të cilat janë bashkëngjitur në ofertën elektronike të 

dorezuar në SPE dhe janë konform specifikimeve teknike të kërkuara në dokumentat e tenderit, dhe 

disponohen në dokumentat administrative dhe teknike të dorëzuara nga OE para nënshkrimit të 

kontratës, dokumenta të cilat po jua vemë në dispozicion. 

Konkluzioni i nxjerrë nga grupi auditimit nuk qëndron. 

 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Observacioni merret parasysh e reflektohet në Raport në lidhje me kërkesat: “Kriteri Pika 2.3.5 nuk 

paraqitet Certifikate Kualifikimi Auditim Energjie per drejtuesin, Kriteri Pika 2.3.8 Operatori 

ekonomik duhet te kete drejtues teknik me license dhe të punësuar ne shoqeri (Inxhinier Hidroteknik 

(2), inxhinier Topograf (2), Kriteri Pika 2.3.9 ne kriteret e vecanta për kualifikim se OE nuk ka 

paraqitur ofertë ekonomike, pasi kjo pjesë është lapsus në Akt Konstatim. 

 Ju shpreheni: “OE “V G” SHPK. ka paraqitur faturat tatimore të blerjes për 444 kontiniere”, 

bashkangjitur faturat e shitjes. Grupi i auditimit ka konstatuar fakti që; dokumentacioni i kërkura 

(fatura tatimore të blerjes për 444 kontenierëve) nuk janë në sistemin elektronik të APP, nga ana e 

KVO nuk është përmendur kjo mangësi. Në opinionin e grupit të auditimit, pasi janë konstatuar 

mangësit në lidhje me ofertën e paraqitura nga “V G” Shpk, në zbatim të kritereve të përcaktuara 

në DT, ky operaor ekonomik duhej skualifikuar. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 

konsideratë. 

 
Titulli i Gjetjes 

1&4: 
Kualifikimi nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i OE “V G” SHPK pasi nuk 

ka përmbushur të gjitha kriteret , që autoriteti kontraktor i ka vlerësuar të 
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nevojshme për realizimin e shërbimit të prokuruar. 
Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të OE “V G” SHPK hedhur në sistemin 

elektronik të Agjencisë të Prokurimit Publik konstatohen që:  

- Dokumentacioni i paraqitur nga OE për mjetin me targa AA..NX (me 

kontratë qeraje) nuk është i kategorisë “Makinë teknologjike” sipas përcaktimit 

të Kodit Rrugor të RSH, neni 58, e nuk plotëson kushtet e paravendosura në 

DT për realizimin e shërbimit.  

- OE “V G” SHPK nuk ka dëshmuar se disponon jo më pak se 300 kontenierë 

me volum 1.1 m3, shoqëruar me akt pronësie- akt zhdoganimi, faturë tatimore 

blerje/ose me qira. (nqs disponohen me qira duhet të dorëzonte kontratën e 

qirasë të vlefshme për gjatë gjithë periudhës së kontratës shoqëruar me aktin e 

pronësisë të qiradhënësit). 
Kriteri: KVO duhet ta skualifikonte OE “V G” Shpk, për mos plotësim të kritereve te 

vecanta dhe të anullonte procedurën e prokurimit. 

KVO në Vendimin e saj ka vepruar në kundërshtim me: 

- gërma (ç), pika nr.1, të neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”,  

 - pika 1e  nenit 46 “Kualifikimi i ofertuesve” 

 - -pika 3e nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”,  

Të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,  

- nenin 58 (paragrafi i fundit) i VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “     Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar 

-Kontrata e shërbimit është në zbatim. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negative ekonomik 

në fondet e Bashkisë Peqin.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e Njësia e Përllogaritjes së Fondit Limit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për analizimin e efektit ekonomik të: 

- Vlerës ekonomike prej 7,332,397 lekë pa Tvsh në vit kalendarik që OE fitues 

“V G” Shpk, ka përfituar si rezultat i përllogaritjes së gabuar të fondit limit. 

- mos përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Ndarja e sistemimi i mbeturinave në 

vend depozitim e kompostim” me vlerë ekonomike vjetore 4,560,422 lekë pa 

Tvsh.  

- përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Mirëmbajtje e rrugëve kryesore” me vlerë 

ekonomike vjetore 3,979,555 lekë pa Tvsh. 

 

Për sa konstatohet më sipër mban përgjegjësi Komisioni i Vlerësimit të Ofertave e përbërë nga; z. 

H. M., znj. Xh. D. e z. G. C. 

 

Kontratat (Sipërmarrjes). 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas Kontratës me nr.424 prot., datë 27.02.2020 me objekt: 

“Pastrimi, grumbullimi dhe largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative.”, 

Bashjkia Peqin, e lidhur ndërmjet Bashkisë Peqin përfaqsuar nga Kryetari z. L. T. dhe Operatorit 

Ekonomik “V G” Shpk përfaqësuar nga administrator z. M. Sh. Vlera totale e kontratës (në 

përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës) është 123,964,662.42 

(njëqin e njëzetë e tre milion e nëntëqind e gjashtëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë 

e dy pikë dyzetë e dy) lekë me Tvsh Vlera vjetore e kontratës, në përputhje me preventivin e 
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shërbimit (analiza e kostos) është 34,434,554.14 lekë me Tvsh. Operatori ekonomik do të kryejë 

shërbimin e sipërcituar duke filluar nga data 27.02.2020. (3 vite). 

 

Nënshkrimi i kontratës me nr.424 prot., datë 27.02.2020 me objekt:“Pastrimi, grumbullimi dhe 

largimi i mbeturinave të qytetit Peqin dhe Njësive Administrative.”, Bashjkia Peqin, e lidhur 

ndërmjet Bashkisë Peqin përfaqsuar nga Kryetari z. L. T., në Neni 15 pika 15.4 citohet: “Bashkia 

ka detyrimin të vërë në dispozicion të kompanisë së kontratuar për të kryer shërbimin e menaxhimit 

të integruar të mbetjeve si më poshtë: kontejnerët e grumbullimit të mbetjeve ,172 Copë në total me 

përmasa 1.1 m3.”  Veprim që bie ndesh me: 

-Kontratën nr.1327 prot., datë 28.12.2016 “Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane 

në Bashkinë  e Peqinit.” Neni 14 Kontenierët, mjediset dhe paisjet citohet: ...”Autoriteti kontraktor 

Bashkia Peqin ka parashikuar paraprakisht vendosjen e 251 kontenierëve, me volum 1.1 m3, kapak 

metalik, rrota gome dhe llamarinë të xinguar brenda zonës së kontratës. Kontenierët e mesipërm 

duhet të sigurohen dhe vendosen nga kontraktuesi brenda 10 ditëve nga data e hyrjes ne fuqi të 

kontrates dhe kostot e blerjes dhe transportit të kontinierëve deri në VGM do të përballohen nga 

Kontraktori.” 

-. Pikën 3.3.e të kapacitetit teknik në DT, AK ka kërkuar që: “Si mjete dhe paisje për kryerjen e 

shërbimit, operatori ekonomik duhet të dëshmojë se disponon jo më pak se 300 kontenierë me 

volum 1.1, shoqëruar me akt pronësie- akt zhdoganimi,.......”,  

- Neni 1 ”Qëllimi” i Shtojcës 16 e DT “Kushtet e Përgjithshme të Kontratës”. 

1.1. Këto kushte të përgjithshme të kontratës (KPK) do të zbatohen për kryerjen e Shërbimeve të 

prokuruara me anë të procedurës së hapur. 

1.2. Ligji për Prokurimin Publik në Republikën e Shqipërise parashikon se dispozitat e Kodit Civil 

Shqiptar do të zbatohen për kontratat e prokurimit publik. Disa dispozita të Kodit Civil janë 

rishprehur në KPK me qëllim që të rrisin transparencën e kushteve të kontratës.  Megjithatë, citimi 

i disa dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Kodit Civil të 

kësaj kontrate. 

1.3. Në mënyrë të ngjashme, disa dispozita të Ligjit mbi Prokurimin Publik janë rishprehur në KPK 

me qëllim që të rrisin transparencën e ligjit që rregullon prokurimin publik. Megjithatë, citimi i disa 

dispozitave këtu nuk mohon në asnjë mënyrë zbatimin e dispozitave të tjera të Ligjit mbi 

Prokurimin Publik mbi të drejtat, detyrat dhe detyrimet e palëve. 

1.4. KPK do të zbatohen deri në atë masë që të mos lënë mënjanë kushtet ose dispozitat e paraqitura 

në pjesë të tjera të kontratës. 

Kushtet e kontratës, përfshijnë gjithashtu Kushtet e Veçanta të Kontratës (KVK). Në rast se ka një 

konflikt midis KPK dhe KVK, KVK do të mbizotërojnë mbi KPK. 

 

Për sa konstatohet më sipër mban përgjegjësi Titullari i Autoritetit Kontraktor z. z. L. T. 

 

ZBATIMI I PUNIMEVE 

 

1. “Sistemim Asfaltim i rrugës Ali Ceka”, Bashkia Peqin 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1140 prot datë 14.05.2019 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin, të përfaqësuar nga Titullari z. S. H. dhe Bashkimit 

të Operatorëve Ekonomikë “Llu.” Shpk & “GPG Co” SHPK, me përfaqësues z. N. Llu., me licencë 
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profesionale NZ 1831/4. Vlera e kontratës është 16,198,620 lekë me Tvsh. Afati zbatimit të 

kontratës është përcaktuar periudha kohore 60 ditë kalendarike nga dita e lirimit të sheshit të 

ndërtimit.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr 1193, datë 21.05.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “Ar.” SHPK, me përfaqësues z. E. M., me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 2892/3 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 182,642 lekë 

me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr 3060, datë 20.12.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “A.-A” SHPK, me përfaqësues znj. A. T. me nr. licence 

për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 3449. Në dosje mungon kontrata me kolaudatorin.  

 

Projektpreventivi 

Projektpreventivi i objektit është hartuar nga shoqëria IMES-D, në Prill 2018.  

Për mangësitë e trajtuara sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor. 

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se dorëzimi i sheshit të ndërtimit, sipas 

njoftimeve përkatëse është bërë në datën 24.05.2019 dhe kanë përfunduar me datë 27.07.2019, ose 

brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve. 

Është mbajtur procesverbal (pa datë) ndërmjet sipërmarrësit, mbikëqyrësit të punimeve dhe titullarit 

të institucionit për punimet që shtohen dhe hiqen (971,240 lekë pa TVSH). 
 

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

- Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekt i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, Situacioni 

përfundimtar, Libreza e masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit teknik konstatohet që: 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Sistemim Asfaltim i rrugës Ali Ceka”, Bashkia “Peqin 

14.Lidhja e kontratës 

nr. 1140 prot datë 14.05.2019 

15. Vlera e kontratës (me tvsh) 16,198,620 

lekë 

BOE fitues “Llu.” SHPK & “GPG Co” SHPK 

16. Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 16,198,620 lekë 

-Vlera pa tvsh 13,498,850 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  60 ditë,   Zbatuar  60 ditë. 

Fillimi punimeve: 24.05.2018  

Perfundimi punimeve: 27.07.2019.2019 

 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

OE “A. MK” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 2892/3 

Kontrata me nr 1193, datë 
21.05.2019 

  

21. Kolaudatori i punimeve 

  OE “A.-A” 

Licenca Nr: 

MK 3449,  

Kontrata me nr. 3060, 
datë 20.12.2019 

  

22.Akt Kolaudimi  datë 
27.12.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim  datë 
30.12.2019 
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(Sa më sipër, është trajtuar me detaje në aktkonstatimin nr. 5, datë 02.04.2021.) 

 

Lidhur me objektin e mësipërm, me nr. 617 prot., datë 02.04.2021, e nr. 96/4 prot., datë 

14.04.2021 të KLSH është observuar nga mbikëqyrësi i punimeve “AMK” Shpk përfaqsuar 

nga z. E. M., si më poshtë: 

1. Për zërin me Nr. rendor 17 me analizë 3.116/b me përshkrim “Gërmim dheu me 

ekskavator 2.0 m3, në kanale me gjerësi > 2m, tokë e zak, kategoria IV, me shkarkim në mjet” 

për të cilin ju shkruani si më poshtë: 

Zëri 17. "Gërmin dheu me ekskavator 2.0 m3, në kanale me gjerësi > 2m kategoria IV, me 

shkarkim në mjet". Në situacionin përfundimtar, ky zë pune figuron në sasinë 420 m3. Në 

librin e masave, ky zë pune figuron në sasinë 441 m3 (2 anë x 175 ml gjatësi x 1.05 m gjerësi 

msatare x 1.2 m thellësi). Nga verifikimi i librit të masave dhe dokumentaciont të gjendur në 

dosje (foto). gjerësia e gërmimit është marrë më e madhe se ajo e kryer në fakt. Nga 

rillogaritja për gjerësi mesatare 60 cm (sipas faktit), volumi i këij zëri pune është 252 m3 (2 

anë x 175 ml gjatësi x 0.6 m gjerësi msatare x 12 m thellësi), ose 168 m3 më pak se volumi i 

situacionuar, për pasojë vlera e kèsa; diference është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 

punimeve.  

Ju sqarojmë se nisur nga matjet e bëra hap pas hapi në këtë objekt, volumi i këtij zëri pune del 

(rezulton) aq sa është paguar në situacionin përfundimtar sepse ky zë pune është realizuar gjatë 

gjithë gjatësisë së rrugës në dy anët e saj për sistemin e kanalizimeve të ujërave të shiut, 

gjithashtu është realizuar dhe “Gërmim dheu me ekskavator 2.0 m3, në kanale me gjerësi > 2 

m, tokë e zak, kategoria IV, me shkarkim në mjet për ujërat e zeza (të pa parashikuara) në 

projekt preventiv siç dëshmohet dhe në materialin fotografik, dhe pamvarsisht gabimit të bërë 

në hedhjen e përmasave të projektin e azhonuar llogaritjet e paraqitura në librezën e masave 

janë të sakta dhe volumi për volumin për këtë zë pune rezulton 440 m3 aq sa është paguar edhe 

në situacionin përfundimtar.  

Ky zë pune është realizuar nga fillimi i rrugës te shinat e trenit deri te puseta mbrapa shkollës. 

Gjithashtu është realizuar “Gërmim dheu me ekskavator/2.0 m”, në kanale me gjerësi 2m, tokë 

e zak, kategoria IV, me shkarkim në mjet në rrugën kryesore për lidhjen e rrjetit të 

kanalizimeve të Rugës “Ali Ceka” me rrugën kryesore siç dëshmohet dhe në materialin 

fofografik. Dhe pavarësisht gabimit të bërë në hedhjen e përmasave në projektin e azhornuar 

llogaritjet e paraqitura në librezen e masave janë të sakta dhe volumi për këtë zë pune rezulton 

440 m3 aq sa edhe është paguar edhe në situacionin perfundimtar. 

2. Për zërin me Nr.rendor 18 
Zëri 18. "Mbushje me rërë për tubin". Në situacionin përfundimtar, ky zë pune figuron në 

sasinë 167.1 m. Në librin e masave, ky zë pune figuron në sasinë 177.5 m3 (2 anë x 175 ml 

gjatësi x 0.975 m gjerësi mesatare x 1.2 m thellësi - 27.262 m3 volumi i tubit me d=315 mm). 

Nga verifikimi i librit të masave dhe dokumentacionit të gjendur në dosje (foto), gjerësia e 

shtresës së rërës është marrë më e madhe se ajo e kryer në fakt. Nga rillogaritja për gjerësi 

mesatare 60 cm (ipas faktit), volumi i këtij zëri pune është 98.7 m3 (2 anë x 175 ml gjatësi x 

0.6 m gjerësi msatare x 1.2 m thellësi -27.262 n volumi i tubit me d=315 mm), ose 68.4 m' më 

pak se volumi i situacionuar, për pasojë vlera e kësaj diference është përfituar padrejtësisht 

nga sipërmarrësi i punimeve. 

Ju sqarojmë se nisur nga matjet e bëra hap pas hapi në këtë objekt, volumi i këtij zëri pune del 

(rezulton) aq sa është paguar në situacionin përfundimtar pavarësisht gabimit të bërë në 

hedhjen e përmasave të projektin e azhornuar llogaritjet e paraqitura në librezën e masave janë 
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të sakta dhe volumi për këtë zë pune rezulton 177.5 m3 aq sa edhe është paguar në situacionin 

përfundimtar. 

Ky zë pune është realizuar gjatë gjithë gjatësisë së rrugës në dy anët e saj për sistemin e 

kanalizimeve të ujerave të shiut, gjithashtu është realizuar dhe Mbushje me rërë për tubin për 

ujërat e zeza (të pa parashikuara) në projekt preventiv siç dëshmohet dhe në materialin 

fotografik . Ky zë pune është realizuar nga fillimi i rrugës te shinat e Trenit deri te puseta 

mbrapa shkollës. Gjithashtu është  realizuar Mbushje me rërë për tubin ne rrugen kryesore per 

lidhjen e rrjetit te kanalizimeve te rugës Ali Ceka me rrugën kryesore siç dëshmohet dhe ne 

materialin fotografik. dhe pavarësisht gabimit të bërë në hedhjen e përmasave të projektin e 

azhornuar llogaritjet e paraqitura ne librezën e masave janë të sakta dhe sipërfaqja për këte zë 

pune rezulton 440 m aq sa edhe është paguar edhe në situacionin përfundimtar. Mbushje me 

rëre për tubin 

3. Për zërin me Nr.rendor 19. F.V. Hekur i zakonshëm d 12mm sistemim i kapakëve të 

pusetave, ujërat e zeza, etj. 

Ju sqarojmë se nisur nga matjet e bëra hap pas hapi në këtë objekt, volumi i këtij zëri pune del 

(rezulton) se është paguar në situacionin përfundimtar,  pavarësisht gabimit të bërë në hedhjen 

dhe llogaritjet e paraqitura në librezë. Volumi për këtë zë pune rezulton 0.9 ton, pra më pak se 

është paguar në situacionin përfundimtar e cila është 1.5 ton. Pra ka një diferencë 0.6 ton e 

paguar më shumë 

 

Opinioni i grupit të auditimit: 

1. Nga ana e grupit të auditimi është shqyrtuar gjatësia e gërmimit e dhënë në librin e masave, 

e cila është konsideruar e saktë, por citohet që është llogaritur gjerësia e gërmimit jo sipas 

faktit (e cila vërtetohet nëpërmjet fotove të objektit), që është sa gjerësia e rillogaritur nga 

grupi i auditimit (0.6 m). 

2. Nga ana e grupit të auditimi është shqyrtuar gjatësia e kanalit e dhënë në librin e masave, e 

cila është konsideruar e saktë, por citohet që është llogaritur gjerësia e mbushjes me rërë jo 

sipas faktit (e cila vërtetohet nëpërmjet fotove të objektit), që është sa gjerësia e rillogaritur 

nga grupi i auditimit (0.6 m). 

3. Përsa i përket këtij zëri pune, mur mbajtës dhe puseta të ndërtuara me përmasat e cituara 

në observacion, nisur nga fakti që këto zëra janë realizuar edhe nuk përfshihen në librin e 

masave dhe në situacionin përfundimtar.  

 Përsa sipër, argumentimet tuaja dhe materiali fotografik i punimeve në objektin: “Sistemim 

Asfaltim i rrugës Ali Ceka”, Bashkia Peqin merret në konsideratë e reflektohet në këtë Projekt 

Raport. 

(Më gjerësisht problemet janë trajtur në Akt Konstatimin nr.5 datë 12.04.2021) 

 

2. “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal 

Ataturk, Bashkia Peqin 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1418 prot., datë 19.06.2019 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin, të përfaqësuar nga Titullari z. S. H. dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Bo.” Shpk & “P V” Shpk, me përfaqësues z. B. D., me 

licencë profesionale NZ 5433/12. Vlera e kontratës është 54,208,454 lekë me Tvsh. Afati zbatimit 

të kontratës është përcaktuar periudha kohore 120 ditë kalendarike nga dita e fillimit të punimeve.  
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Deklarata pë Bashkimin e Përkohëshme të Shoqërive me nr. 1213 Rep., nr. 432 Kol., datë 

07.06.2019  nënshkruar nga përfaqsuesit ligjor të OE “Bo.” SHPK dhe “P V” SHPK. 

OE “Bo.” SHPK, do të realizojë 67.01 % të punimeve, sipas preventivit të ofertës. (përkatësisht 

sipas preventivit të kontratës, zërave të punimeve bashkangjitur deklaratës).  

“P V” SHPK, do të realizojë 32.99 % të punimeve, sipas preventivit të ofertës. (përkatësisht sipas 

preventivit të kontratës, zërave të punimeve bashkangjitur deklaratës).  

 

Me nr. 2967 prot.,datë 10.12.2019 është nënshkruar nga palët Amendamenti nr. 1 “Për një ndryshim 

në kontratën e sipërmarrjes..”, objekt i amendimit është ndryshimi i paragrafit Afati i Kontratës në 

kontratën bazë. Afati bëhet: punimet do të realizohen brenda datës 30.04.2020. 

Me nr. 1418/2 prot.,datë 14.01.2020 është nënshkruar nga palët Amendamenti nr. 2 “Për një 

amendim në kontratën e sipërmarrjes..”, objekt i amendimit është ndryshimi i paragrafit Afati i 

Kontratës në kontratën bazë. Afati bëhet: punimet do të realizohen brenda datës 31.05.2020 

Me nr. 908/2 prot.,datë 28.05.2020 është nënshkruar nga palët Amendamenti nr. 2 “Për një 

amendim në kontratën e sipërmarrjes..”, objekt i amendimit është ndryshimi i paragrafit Afati i 

Kontratës në kontratën bazë. Afati bëhet: punimet do të realizohen brenda datës 31.07.2020 

 

“Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr 1529, datë 02.07.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me ing. F. G., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh 

MK. 1177/4/3 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 784,797.60 lekë me Tvsh.  

 

Projektpreventivi 

Në dosje nuk administrohet leja e ndërtimit për këtë objekt. 

Projektpreventivi i objektit është hartuar nga shoqëria “ER.” shpk, me nr. Licence MK 3418/9 në 

Shtator 2018.  

 

Për situatën e trajtuara sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor. 

 

Zbatimi i punimeve 

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

1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projektpreventivi, Situacionet pjesore,  etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal 
Ataturk “, Bashkia “Peqin 

14.Lidhja e kontratës 

nr. 1418 prot., datë 19.06.2019 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 47,266,465 

lekë 

BOE fitues “Bo.” SHPK & “P V” SHPK 

16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 47,214,230 lekë 

-Vlera pa tvsh 39,345,191 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  120 ditë,   Zbatuar  245 ditë. 

Fillimi punimeve: 30.08.2018 

Perfundimi punimeve: 10.05.2019 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendament nr.1, datë 
10.12.2018, 6 muaj nga afati 
i kontratës. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

Ing. F. G. 

Licenca Nr: 
MK 1177/4 

Kontrata me nr 1529, datë 
02.07.2019 
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22.Akt Kolaudimi  23.Akt i marrjes në dorëzim  datë   

Nga auditimi i situacionit pjesore, projektit dhe preventivit bazë, si dhe nga verifikimi në terren i 

punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si dhe atyre të kryera në fakt, 

rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga 

projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore në vlerën  261,528 lekë pa Tvsh. 
 

 

Nr Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi 

i 

ofertës 

Situacioni 

pjesor 

Nr.1-8 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

6 Punime dyer e 

dritare 
       

1 “F.V. Dritare PVC 

dopio xham 
m2 12,632 95 Nuk ka 

d/alumin 

1,735 lek/ m2 
95 164,825 

9 Punime Sistemimi        

11 “Shkallë me profile 

metalike, emergjence 

duke përfshirë dhe 

lyerjen” 

ton 120,879 0.8 Nuk ka 0 0.8 96,703 

         

 Total  261,528 

 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon: 

- Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve F. G. nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

1) Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se: 

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, 

librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit.” 

2) Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1529, datë 02.07.2019. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1) Znj. Fatbardha Goxha me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

 
Titulli i Gjetjes 2&2: Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punimeve 

deklaruara të kryera në objektin: “Rikonstruksion dhe ndërtim 

palestre së shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal Ataturk”, 

Bashkia Peqin. nga zbatuesi i punimeve BOE fitues “Bo.” Shpk & 

“P V” Shpk; Zëri 6/1.“Punime dyer e dritare”, “F.V. Dritare PVC 

dopio xham” 

 Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera për zërin e 

punimeve 9/11. “Punime Sistemimi”, “Shkallë me profile metalike, 

emergjence duke përfshirë dhe lyerjen” 
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punimeve; 

Zëri 6. “Punime dyer e dritare”, Nënzëri “F.V. Dritare PVC dopio 

xham”. Zëri 9. “Punime Sistemimi” Nënzëri “Shkallë me profile 

metalike, emergjence duke përfshirë dhe lyerjen”.  për pasojë vlera 

e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i 
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punimeve.  
Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1418, 

datë 19.06.2019. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr. 1529, datë 02.07.2019. 

-Punimet nuk kanë përfunduar. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Peqin.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për kthimin e vlerës prej 

261,528 lekë pa Tvsh nga BOE fitues “Bo.” SHPK & “P V” 

SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1418 prot., 

datë 19.06.2019 me “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së 

shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal Ataturk”, Bashkia 

Peqin, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

3. “Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, Bashkia Peqin. 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1892 prot datë 27.10.2020 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin, të përfaqësuar nga Titullari z. L. T. dhe Bashkimit 

të Operatorëve Ekonomikë “Bo.” Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk, me përfaqësues z. B. D., z. 

Sh. D. e z.D. S. me licencë profesionale NZ 5433/12. Vlera e kontratës është 55,229,379 lekë me 

Tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 180 ditë kalendarike nga dita e 

fillimit të punimeve.  

 

Referuar nenit 10, paragrafit të dytë; Garancia e punimeve që do zbatohen është për periudhën 24 

mujore, shuma e mbajtur do të jetë 5% e vlerës së kontrtës. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr 1979 , datë 09.11.2020, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi BOE “ER./M” Shpk & “No. Studio” Shpk përfaqsuar me ing.G. 

G., me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1174/6, datë 26.06.2019 dhe me vlerë të 

kontratës së shërbimit 110,523 lekë me Tvsh.  

 

Projektpreventivi 

Projektpreventivi i objektit është hartuar nga shoqëria “AMK” Shpk, në 2018.  
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Për situatën e trajtuara sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor. 

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se janë plotësuar për likujdim nga BOE “Bo.” 

Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk, 4 situacione të miratuara nga; Mbikqyrësi i Punimeve BOE 

ER./M” Shpk &”No. Studio” Shpk e Titullari i Autoritetit Kontraktor z. L. T. me vlerën 50,353,455 

lekë me Tvsh. Janë likujduar tre situacione me vlerë 40,704,249 lekë me Tvsh (paraqitur hollësisht 

në tabelën bashkangjitur këtij Akt Konstatimi).  

dorëzimi i sheshit të ndërtimit, sipas njoftimeve përkatëse është bërë në datën 30.08.2018 dhe kanë 

përfunduar me datë 10.05.2019, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të punimeve, përfshirë 

Amendamentin nr. 1. 

Nga auditimi i situacioneve librit të masave dhe auditimi në objekt, rezulton se ka punime që janë 

situacionuar por nuk janë kryer.   

 

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

1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projektpreventivi, situacionet pjesore të miratuara. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

 Zbatimi i Kontratës së Punimeve me objekt:  “Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, Bashkia Peqin. 
14.Lidhja e kontratës 

nr. 1892 prot datë 27.10.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 47,266,465 

lekë 

BOE fitues “Bo.” SHPK & “P V” SHPK & 
“Zd. Shpk 

16.Likuiduar deri datë 

16.03.2021 

40,704,249 

17- Situacioni nr.4 

-Vlera  me Tvsh 50,353,455 lekë 

-Vlera pa Tvsh 43,094,546 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  180 ditë,   Zbatuar nuk ka 
përfunduar 

19. Zgjatja e kontratës   

Amendament nr.1, datë 
10.12.2018, 6 muaj nga afati i 
kontratës. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve: 
ERSI/M” Shpk &”Novatek Studio” 
Shpk 

Licenca Nr: 
MK 1174/6 

Kontrata me nr 1979, datë 
09.11.2020 

  

21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata Nuk ka   

22.Akt Kolaudimi   23.Akt i marrjes në dorëzim  datë   

Nga auditimi i situacioneve të miratuara, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si 

dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me 

projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 744,984 lekë pa Tvsh. të pasqyruar 

në tabelën e më poshtëme: 

 
Tabela nr. 1 

 

Nr 
Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

nr. 4 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

6 Pusetë Hyrje Dalje Depo        

5 Kapak b/arme M-200 m3 14,000 1.1 Nuk ka 0 1.1 15,400 

6 Kapak Gize D=400, Φ600 copë 22,000 1 Nuk ka 0 1 22,000 

7 Hekur betoni për kapakun kg 120 125.70 Nuk ka 0 125.70 15,084 

8 Shkallë metalike kg 140 30 Nuk ka 0 30 4,200 

 B. Punime rrethimi       56,684 
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10 F.V Portë metalike 

dekorative rrëshqitëse me 

elektromotor. 

m2 6,500 23 Nuk ka 0 23 149,500 

 F. Punime në Rrugë 

Hyrëse në Objekt L= 

50ml 

      206,184 

 3.Sinjalistika Horizontale 

dhe vertikale 
       

1 Vijëzim shirita gjatësor dhe 

anësor me gjerësi 15 cm. 

Termoplastike (paste) 

ml 700 140 Nuk ka 0 140 98,000 

2 Vijëzim shirita gjatësor dhe 

anësor me gjerësi 15 cm. 

Termoplastike (paste) 

ml 1,200 9 Nuk ka 0 9 10,800 

3 Tabelë rrethi “detyrim” 

normal me D=600 
copë 10,000 3 Nuk ka 0 3 30,000 

4 F.V. Mbjedhje pemë 

dekorative tortuar (çdo 6m) 
copë 16,000 25 Nuk ka 0 25 400,000 

      0  538,800 

 TOTAL  744,984 

 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon: 

- Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve G. G. nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

3) Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se: 

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, 

librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit.” 

4) Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 876, datë 07.09.2018. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

2) Z. G. G. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

 
Titulli i Gjetjes 1&3: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin: “Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, Bashkia 

Peqin. nga zbatuesi i punimeve BOE fitues “Bo.” Shpk & “P V” 

Shpk & “Zd.” Shpk , për zërin e punimeve 6/1, 1, dhe 9/11.  
Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume në zërat e punimeve; Zëri 6. 

“Pusetë Hyrje Dalje Depo”,  Nënzëri nr. 5 “Kapak b/arme M-200”; 

Nënzëri nr.6 “Kapak Gize D=400, Φ600; Nënzëri nr.7 “Hekur 

betoni për kapakun” Nënzëri nr. 8 “Shkallë metalike”; Zëri B. 

“Punime rrethimi”, Nënzëri nr.10 “F.V Portë metalike dekorative 

rrëshqitëse me elektromotor.Shkallë metalike”. Zëri 3. 

“Sinjalistika Horizontale dhe vertikale”, Nënzëri nr.1 “Vijëzim 

shirita gjatësor dhe anësor me gjerësi 15 cm. Termoplastike 

(paste)”.- Nënzëri nr.2 “Vijëzim shirita gjatësor dhe anësor me 

gjerësi 15 cm. Termoplastike (paste)”; Nënzëri nr.3 “Tabelë rrethi 

“detyrim” normal me D=600”.- Nënzëri nr.4 “F.V. Mbjedhje pemë 

dekorative tortuar (çdo 6m)”. 



110 
 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1418, 

datë 19.06.2019. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

nr 1979 , datë 09.11.2020. 

-Punimet nuk kanë përfunduar. 
Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Peqin.  
Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 
Rëndësia: I lartë. 
Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për kthimin e vlerës prej 

744,984 lekë pa Tvsh nga BOE fitues “Bo.” Shpk & “P V” Shpk, 

në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1418 prot datë 

19.06.2019 me objekt “Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, 

Bashkia Peqin, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit 

të punimeve të pakryera.  

(Më gjerësht problemet janë trajtur në Akt Konstatimin nr.6 datë 12.04.2021) 

 

4. “Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe Hashmataj”, Bashkia Peqin 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1689 prot., datë 24.09.2020 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin, të përfaqësuar nga Titullari z. L. T. dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “Llu.” Shpk & “Bo. B” Shpk “Co & ” Shpk, me përfaqësues 

z. N. Ll., z. P. B. e z. B. D. me licencë profesionale NZ 5433/12. Vlera e kontratës është 97,446,844 

lekë me Tvsh. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 180 ditë kalendarike nga 

dita e fillimit të punimeve.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr 1624, datë 17.09.2020, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi OE “AMK” Shpk përfaqsuar me ing.E. M., me nr. licence për 

mbikëqyrje kolaudim punimesh MK.2892/4, datë 04.02.2020 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

162,312 lekë me Tvsh.  

 

Projektpreventivi 

Projektpreventivi i objektit është hartuar nga shoqëria “AMK” SHPK, në 2018.  

 

Për situatën e trajtuara sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi Autoriteti Kontraktor. 

 

Zbatimi i punimeve 
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Nga auditimi i situacioneve nr.1 e nr.2 dhe auditimi në objekt, rezulton se ka punime të 

situacionuara dhe të pa realizuara në objekt.  

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe Hashmataj”, Bashkia “Peqin 

14.Lidhja e kontratës 

nr. 1689 prot datë 24.09.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 97,446,844 

lekë BOE fitues “Lu.” Shpk & “Bo. B”  

Shpk & “G.P.G” Shpk 

16.Likuiduar deri dt   

59,529,311 

 

17- Situacioni  

1-Vlera  me tvsh 97,446,844 2-Vlera 

pa tvsh 39,345,191 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  180 ditë,   Zbatuar  , nuk ka 
përfunduar 

19. Zgjatja e kontratës   

 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“AMK” Shpk 

Licenca Nr: 
MK 2892/4 

Kontrata me nr 1624, datë 
04.02.2020 

  

21. Kolaudatori i punimeve Licenca Nr: Kontrata    

22.Akt Kolaudimi  datë 05.06.2019 23.Akt i marrjes në dorëzim  datë   

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit dhe situacioneve të paraqitura, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit lidhur me volumet e punës të situacionuara si 

dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me 

projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë punime të 

likujduara pa u realizuar në vlerën 137,300 lekë pa Tvsh të pasqyruar në tabelën e më poshtëme: 
 

 

 

Nr 
Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi 

ofertës 

Situacioni 

nr.2 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

5 Ndërtim muri rrethues        

1 “Gërmim dheu themeli puntori” m3 300 16 S’ka 0 16 4,800 

3 “Brez beton /arme mbi mur 20x15 c= 

16/20” 
m3 14,000 2 S’ka 0 2 28,000 

4 “Kolloneta b/arme c=16/20” m3 17,000 1 S’ka 0 1 17,000 

5 “Mur blloku b=15cm” m3 10,000 5 S’ka 0 5 50,000 

6 “Brez betoni 15x10cm” m3 14,000 1 S’ka 0 1 14,000 

7 “F.V Hekur betoni deri Φ =10mm” kg 130 1 S’ka 0 1 13,000 

8 “F.V Derë metalike me llamarinë të zezë” m2 8,000 1 S’ka 0 1 8,000 

9 ‘Lyerje me bojë vaji mbi sipërfaqe 

metalike” 
m2 500 5 S’ka 0 5 2,500 

 TOTAL  137,300 

 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon: 

- Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve E. M. nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore dhe 

kontraktuare të bëra në: 

5) Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se: 

“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më kryesore, 

librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e 

punimeve të ndërtimit.” 

6) Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1624, datë 17.09.2020. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. Endrit Myrtaj me 

detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

 

Titulli i Gjetjes 

1&4: 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në 

objektin: “Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe 

Hashmataj”, “Bashkia Peqin. nga zbatuesi i punimeve BOE fitues 

“Lu.” Shpk & “Bo.” Shpk & G.P.G” Shpk, për zërin e punimeve 

5/1, 3, 4, 5, 6, 7. 8 dhe 1/9.  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume nënzërat e punimeve të Zërit 6. 

“Ndërtim muri rrethues”; Nënzëri 1 “Gërmim dheu themeli 

puntori”; Nënzëri 3 “Brez beton /arme mbi mur 20x15 c= 16/20”; 

Nënzëri 4 “Kolloneta b/arme c=16/20”; Nënzëri 5 “Mur blloku 

b=15cm”; Nënzëri 6 “Brez betoni 15x10cm”; Nënzëri 7 “F.V 

Hekur betoni deri Φ =10mm”; Nënzëri 8 “F.V Derë metalike me 

llamarinë të zezë”; dhe Nënzëri 9 ‘Lyerje me bojë vaji mbi 

sipërfaqe metalike” për pasojë vlera e këtyre diferencave janë 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe 

faktin, veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 

dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1689 prot 

datë 24.09.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me 

Kontrata me nr 1624, datë 04.02.2020. 

-Punimet nuk kanë përfunduar. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm 

ekonomik në fondet e Bashkisë Peqin.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit në verifikimin e zbatimit të 

projektpreventivit. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Peqin të merren masa për moslikujdimin e vlerës prej 

137,300 lekë pa tvsh nga BOE fitues “Lu.” Shpk & “Bo.” Shpk & 

G.P.G” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1689 

prot datë 24.09.2020 me objekt; “Ndërtimi i ujësjellësit për 

fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe Hashmataj”,, Bashkia Peqin, vlerë 

kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të 

pakryera.  

 

 

2.7. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 



113 
 

 

1.Hartimi i programit (Plan veprimit) me personat përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor për 

zbatimin e rekomandimeve; 

2.Realizimi i programit (Plan veprimi) dhe 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 që:  

Me shkresën nr. 1230/13, datë 30.04.2017 “Dërgim Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe 

rekomandimet” nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë dërguar rekomandimet për përmirësimin e 

gjendjes së konstatuar nga auditimi.  

Në lidhje me zbatimin e rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit u auditua dokumentacioni i 

paraqitur nga strukturat përgjegjëse të Bashkisë Peqin, sipas programit të auditimit të bërë prezent 

të Kryetarit të KLSH si dhe verifikoi informacionin e përgatitur nga subjekti me evidencën 

mbështetëse që konsiston më shumë në aktet administrative mbi masat e rekomanduara nga KLSH 

si dhe librat e llogarisë së subjektit. Verifikimi u krye në prezencë të Nëpunësit Zbatues z. H. M. 

dhe znj. Xh. L., me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë Financës, aktualisht specialiste finance dhe 

strukturave të tjera përgjegjëse. 

1. Kryetari i Bashkisë ka urdhëruar drejtoritë dhe agjencitë përkatëse me nr. 135, datë 15.06.2017 

për organizimin e punës dhe marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e rekomandimeve dhe për 

këto ka informuar KLSH me shkresë nr. 669, datë 28.06.2017, pra brenda 58 ditëve nga data e 

dërgimit të shkresës, nga 20 ditë që është afati ligjor, siç shprehet dhe në nenin 15 germa (j), të 

ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 

Shtetit”. 

2. Për sa  i përket informimit në vazhdimësi për afatin 6/mujor të progresit të zbatimit të masave të 

rekomanduara, Bashkia Peqin, deri në datë 29.11.2017, që është afati 6/mujor për informimin e 

KLSH, nuk ka kthyer përgjigje, brenda afatit 6-mujor nga data e marrjes së rekomandimeve nga 

KLSH-ja sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e 

zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit 

të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”. 

3. Me shkresën nr. 1230/13, datë 30.04.2017, nga ana e KLSH janë rekomanduar masa, statusi i 

zbatimit të të cilave nga verifikimi rezulton si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

1.Gjetje nga auditimi: Nga administrata e Bashkisë Peqin nuk njihen plotësisht dhe nuk janë 

implementuar kërkesat me 5 komponentët e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”. Bashkia Peqin nuk ka ngritur dhe miratuar një sistem të përshtatshëm dhe 

efektiv të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, në zbatim të nenit 8, të ligjit, si më poshtë; 

-nuk është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) si dhe nuk janë realizuar takime në lidhje 

me mangësitë që shqetësojnë njësinë në lidhje me menaxhimin financiar dhe kontrollin.  

-nuk ka një kuptim të qartë të menaxhimit të riskut, nuk ka strategji të riskut apo identifikim të tij 

sipas nenit 21 të ligjit. 

-nuk është formuluar deklarata e vizionit dhe misionit të njësisë në të cilën përcaktohen objektivat 

strategjikë afatgjatë për Bashkinë Peqin në zbatim të kërkesave të VKM-së nr. 691, datë 29.7.2015 

”Për miratimin e strategjisë ndër sektoriale për decentralizimin dhe qeverisjen vendore 2015-2020. 
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1.1.Rekomandim: Bashkia Peqin të marrë masa për njohjen nëpërmjet trajnimeve nga të gjithë 

punonjësit dhe implementimin e  kërkesave kryesore që burojnë nga ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Të ngrejë grupin e menaxhimit strategjik (GMS), të 

formulojë deklaratën e vizionit dhe misionit të njësisë, të hartojë regjistrin e riskut në mënyrë që të 

identifikohen, vlerësohen dhe kontrollohen ngjarje të mundshme që kanë efekt të dëmshëm për 

përmbushjen e objektivave të institucionit. 

Në vijimësi 

Zbatimi.  
Bashkia Peqin ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik me anë të Vendimit të Këshillit të 

Bashkisë Peqin nr. 47 dt. 23.06.2017 “Për ngritjen e Grupit te Menaxhimit Strategjik te Bashkisë 

Peqin”. Bashkia Peqin e ka miratuat Deklaratën e Misionit me anë të Vendimit te Këshillit të 

Bashkisë Peqin nr. 3 datë 27.01.2013 “Për miratimin e Deklaratës se Misionit te Bashkisë Peqin”. 

Në vijim të rekomandimit po punohet për hartimin e strategjisë se vizionit dhe zhvillimit ekonomik-

social të Bashkisë Peqin. Nga Drejtoria e Financës ne bashkëpunim me drejtoritë dhe njësitë e 

vartësisë është duke u hartuar regjistri i riskut për Bashkinë Peqin dhe institucionet e vartësisë. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

2-Gjetje nga auditimi: Bashkia Peqin nuk ka krijuar Njësinë e Auditit të Brendshëm Publik, siç 

përcaktohet në VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin Publik”.  

2.1-Rekomandimi: Bashkia Peqin të marë masa për organizimin e shërbimit të auditimit të 

brendshëm në përputhje me ligjin nr. 114/2015 datë 22.10.2015 “Për auditin e brendshëm publik” 

neni 10 “Organizimi i shërbimit të auditimit të brendshëm “dhe VKM nr. 83, datë 03.02.2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik.  

Menjëherë 

Zbatimi.  
Bashkia Peqin ka parashikuar ne strukturën e saj të miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë 

Peqin nr. 10 datë 25.01.2017 “Për miratimin e strukturës dhe nivelit të pagave për vitin 2017” 

ngritjen e Sektorit të Auditit të Brendshëm të përberë nga një përgjegjës sektori dhe dy specialiste. 

Bashkia Peqin ka filluar procedurat për lëvizjen paralele dhe pranim në shërbimin civil sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe akteve ligjore të dala në zbatim të tij, 

për vendet e lira; 

- Përgjegjës i Sektorit të Auditit të Brendshëm. 

- 2 Specialiste të Sektorit të Auditit të Brendshëm. 

Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore ka përgatitur shpalljet duke përcaktuar kriteret e 

përgjithshme dhe të veçanta që duhet të plotësojnë kandidatet që të aplikojnë për këto pozicione të 

lira pune. Shpalljet janë dërguar për botim pranë Shërbimit Kombëtar të Punësimit, si dhe në faqen 

zyrtare të Bashkisë Peqin. Jemi në pritje të përfundimit të procedurave për lëvizjen paralele dhe 

pranim ne shërbimin civil për këto pozicione të lira pune.  

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Në Pasqyrat financiare të konsoliduara (Bilancet kontabël) më datën 

31.12.2015 nuk ishin pasqyruar të dhënat e ish-Komunën Pajovë, për arsye se komisioni i krijuar 

nga Bashkia Peqin për marrjen në dorëzim të dokumentacionit të ish-Komunën Pajovë, nuk i ishte 

paraqitur dokumentacioni kontabël për aktivitetin financiar të kësaj komune si, dokumentacioni i 

kryerjes së pagesave të kryera, nëpërmjet arkës, bankës, dokumentacioni i taksave, investimeve etj. 
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Ndërkohë që nga ana e këtij komisioni nuk i ishin kërkuar zyrtarisht dhe në rrugë ligjore personave 

përgjegjës dorëzimi i dokumentacionit kontabël, në kundërshtim me: 

-Udhëzimin e përbashkët të Ministrit për Çështjet 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” 

-Udhëzimin e  Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”; 

-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”; 

3.1.Rekomandim: Bashkia Peqin të marrë masat e nevojshme për ngritjen e një komisioni të 

përbashkët, për inventarizimin, sistemimin dhe marrjen në dorëzim të dokumentacionit financiar të 

ish-Komunës Pajovë, në përputhje me 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” dhe në 

përfundim të njoftohet Kontrolli Lartë i Shtetit.  

Menjëherë 

Zbatimi.  
Bashkia Peqin me urdhrin nr. 42 datë 27.03.2017 të Kryetari të Bashkisë ka ngritur komisionin për 

inventarizimin, sistemimin dhe marrjen ne dorëzim të dokumentacionit financiar të ish Komunës 

Pajovë. Nga ana e komisionit është hartuar nje proces verbal për marrjen në dorëzim të 

dokumentacionit financiar të ish Komunës Pajovë. 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer rezultoi se përzgjedhja e kandidatëve të Policisë së 

Bashkisë nuk është bërë plotësisht konformë legjislacionit në fuqi për arsye se Bashkia Peqin nuk 

kishte lidhur kontrata tre vjeçare me punonjësit e policisë. 

-Punonjësit e Policisë Bashkiake nuk ishin aplikuar gjoba ndaj shkelësve të ligjit, por janë mjaftuar 

vetëm me mbajtjen e akt kontrolleve. 

-Nga Policia Bashkiake lidhur me bashkëpunimin me Zyrën e Tatim/Taksave nuk ishin 

dokumentuar për çdo rast kontrollet e ushtruara mbi territorin nën administrim të saj për vjeljen e të 

ardhurave vendore pasi kjo strukturë nuk kishte evidenca të subjekteve të licencuara dhe të pa 

licencuara. 

-Nga Policia Bashkiake nuk janë dokumentuar për çdo rast kontrollet e ushtruara mbi territorin nën 

administrim të kryera në bashkëpunim me Inspektoratin e Mbrojtjes të Territorit Vendor.  

4.1 Rekomandim: Bashkia Peqin të lidhë kontrata me afat tre vjeçar me punonjësit e policisë 

Bashkiak dhe në çdo rast ndaj shkelësve të ligjit Policia bashkiake të aplikojë gjoba, siç 

parashikohet në legjislacionin në fuqi. Në të ardhmen për vjeljen e taksave dhe tarifave vendore të  

bashkëpunojë  me Zyrën e Tatim/Taksave.  

Menjëherë 

Zbatimi.  
Nga Njësia e Burimeve Njerëzore është zbatuar rekomandimi i mësipërm duke bërë ndryshimin dhe 

lidhjen e kontratave të punës me afat tre vjeçar me punonjësit e Policisë Bashkiake të Bashkisë 

Peqin 

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 
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5. Gjetje nga auditimi: Bashkia Peqin deri më 31.12.2015, ka patur në pronësi të saj 3 mjete 

transporti dhe pas bashkimit të Njësive Administrative, Shezë, Pajovë, Gjocaj dhe Karinë, janë 

shtuar edhe 5 mjete të tjera. Nga të dhënat e paraqitura rezulton se pjesa më e madhe e tyre janë teje 

të amortizuara dhe nuk janë në gjendje pune. 

5.1 Rekomandim: Bashkia Peqin, të krijojë një komision me pjesëmarrjen edhe të specialistëve 

teknikë, duke bërë  vlerësimin e gjendjes teknike të mjeteve të transportit dhe të ndiqen procedurat 

për nxjerrjen e tyre jashtë përdorimit.  

Brenda muajit Qershor 2017 

Zbatimi.  
Bashkia Peqin me urdhrin nr. 138, datë 22.06.2017 të Kryetarit të Bashkisë ka ngritur komisionin 

me specialiste teknike për të bërë vlerësimin e gjendjes teknike të automjeteve të ish-Komunave. 

Kanë përfunduar procedurat e vlerësimit të gjendjes teknike të automjeteve të ish-Komunave dhe 

brenda vitit 2017 do të bëhen procedurat për nxjerrjen jashtë përdorimit të tyre 

Në proces 

 

6. Gjetje nga auditimi: Bashkia Peqin dhe ish-Komunat  në përbërje të kësaj Bashkie rezultoi se 

nuk kanë kryer procedurën e plotë për regjistrimin pronave pranë ZVRPP Peqin, në kundërshtim 

me kreun IV nenet 13dhe 18 të ligjit nr. 8744, datë 22.2.2001”Për transferimin e pronave të 

paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes vendore” . 

6.1 Rekomandim: Bashkia Peqin të marrë masat për evidentimin dhe dërgimin për regjistrimin në 

ZVRPP Peqin të pasurive të paluajtshme të cilat janë transferuar pranë pushtetit vendor me VKM 

përkatës. 

Në vazhdimësi 

Zbatimi.  
Nga Bashkia Peqin në zbatim të këtij rekomandimi po vijon procedura e regjistrimit të pronave 

publike të qytetit të Peqinit dhe Njësisë Administrative Karinë, të cilat e kanë përfunduar 

transferimin përfundimtar të pronave publike me VKM dhe në lidhje me Njësitë Administrative 

Shezë, Pajovë, Gjocaj dhe Përparim në bashkëpunim me AITPP, jemi në fazën e përfundimit të 

procesit të transferimit përfundimtar të pasurive publike me VKM. Duhet të theksojmë se përveç 

njësive të Bashkise Peqin dhe Komunës Karine asnjë prej ish-komunave Pajovë, Gjocaj, Përparim 

dhe Sheze nuk e kishte përfunduar procedurën e transferimit të pronave publike. 

Në proces 

 

7.Gjetje nga auditimi: Në 3 investimet e audituara në Bashkinë Peqin dhe ish- Komunat, nga 

verifikimi i dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të punimeve të 

ndërtimit të administruara në dosjet teknike si dhe nga verifikimi rezultuan mangësi në 

dokumentacion. Në kundërshtim me Udhëzimin  e KM nr. 1 datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime 

në udhëzimin nr.3, datë 15.2.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit”, pika b, nr. 3.3 paragrafi i dytë, Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, pika 8.1 dhe 8.3, dhe 

Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.3, datë 15.02.2001 të 

Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, pika 4, 

paragrafi 4. 

7.1 Rekomandim: Bashkia Peqin, të marr masa për monitorimin e vazhdueshëm të investimeve, si 

gjatë periudhës së zbatimit të punimeve ashtu edhe në përfundim të tyre. Ky monitorim të kryhet 

nëpërmjet ngritjes së grupeve me specialistë përkatës, në varësi të llojit të investimit, lidhur me 
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dokumentacionin e objektit, zërat e punimeve, dokumentimin nëpërmjet materialeve fotografike të 

proceseve të maskuara si dhe kontrollin e cilësisë së materialeve në përputhje me kërkesat e 

projektit. Dosjet teknike të objekteve të përfunduara të merren në dorëzim nga zyra e autorizuar 

sipas Rregullores së Brendshme të Bashkisë vetëm pas plotësimit të tyre në përputhje me 

Udhëzimin nr.1, datë 16.06.2011,pika, 4 paragrafi 4.  

Në vazhdimësi 

Zbatimi.  
Drejtoria e Planifikimit të Territorit ka vazhduar monitorimin e investimeve gjatë zbatimit të tyre 

nëpërmjet specialisteve përkatës të caktuar me urdhër nr. 2, datë 23.03.2016 të dalë nga drejtori. 

Në proces 

 

8.Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Peqin dhe 5 Njësitë Pajovë, Përparim, Gjocaj, Sheze dhe 

Karinë në fund të vitit 2016,  janë debitorë për taksa dhe tarifa vendore 214 subjekte, në shumën 

10,609,701 lekë, respektivisht; 

-në vlerën 6,449,878 lekë, nga mos pagesa e 119 subjekteve biznesi i vogël 

-në vlerën  4,159,823  lekë, nga mos pagesa e 15  subjekteve biznesi madh  

Për vjeljen e këtyre debitorëve Sektori i Taksave Vendore nuk ka ndjekur procedurat e nevojshme 

ligjore për arkëtimin e debitorëve, në kundërshtim me  nenet 4, 26, 32 dhe 34, të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 90, 91, të ligjit nr. 9920 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar dhe nenin 12 të  Udhëzimit të Ministrisë 

Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve.  

-Nuk janë pasqyruar në Bilancet kontabile e gjithë vlera e debitorëve të taksave të ish- Komunave, 

në kundërshtim me nenet 6 dhe 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare” dhe pikën 3 të Udhëzimit Ministrit Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin 

e aseteve në sektorin publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”.  

-Nuk janë dorëzuar nga ish-Komunat, listat e debitove të bizneseve dhe taksës së popullatë, si 

taksën mbi  tokën bujqësore , taksën mbi ndërtesat, etj. 

8.1 Rekomandimi: Nga Sektori i Financës dhe Sektori i Taksave në Bashkinë Peqin, të merren 

masa për arkëtimin e detyrimeve tatimor edhe të bëhen njoftim vlerësimet tatimore, për 214 

subjekte debitorë në shumën 10,609,701 lekë, bazuar në nenin 70 pika 3 të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në R.SH”, i ndryshuar, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a- Tu dërgohen bankave urdhra bllokimi për llogaritë bankare, bazuar në nenin 90, të ligjit nr. 9920, 

datë 19.05.2008“Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar. 

b- Të dërgoj në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme, bazuar në nenin 91, të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008“Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar.    

c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, të llogaritet kamat vonesa (gjobë 

në masën 0,06 % kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë), bazuar në neni 114, 

të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, të 

ndryshuar. 

d- Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në vite nga ana e 

Bashkisë (Sektori i Taksave dhe Drejtoria Juridike) të marë masa administrative apo sekuestro dhe 

pas marrjes së këtyre masave të bëhej kallëzim penal sipas nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 i ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 
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e- Sektori i taksave në Bashkinë Peqin të listojë në mënyrë elektronike abonentët familjarë dhe të 

merren masa për arkëtimin e taksave të popullatës, taksës tokës nga fermerët e 4 Njësive 

Administrative. Në zbatim të pikës 71, të udhëzimit plotësues të Ministrisë Financave nr. 01, datë 

15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”, sipas të dhënave që disponon Gjendja Civile, të 

njoftohen tatimpaguesit familjarë me njoftim vlerësimi tatimor edhe në median lokale (të Bashkisë 

Peqin dhe 4 njësitë Administrative) për të paguar detyrimin tatimor të miratuar nga Këshilli 

Bashkiak, nëpërmjet dërgimit të njoftim vlerësimit me zyrën postare, për të gjitha llojet dhe shumën 

e taksave të papaguara, si taksën e tokës, banesave e tarifat etj. 

f. Nga Zyra e taksave, Drejtoria Juridike dhe Financë-Buxhetit, tu kërkohet zyrtarisht ish-

punonjësve të Komunave dorëzimi i listave të debitorëve të bizneseve dhe taksës së popullatës (si 

taksën mbi tokën bujqësore, taksën mbi ndërtesat, etj). 

Në vazhdimësi 

Zbatimi.  
Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore ka marrë masa të menjëhershme dhe ka listuar në 

mënyrë elektronike abonentët familjare për të gjitha Njësitë Administrative. Janë dërguar njoftim 

vlerësimet për abonentët familjare dhe për tokën bujqësore është bërë e mundur edhe mbledhja e 

një pjese të madhe e detyrimeve. 

Janë arkëtuar shumat e debitorëve gjatë periudhës së vitit 2017. 

-Biznesi i Vogël nga 119 subjekte debitorë total në shumën 6,449,878 lekë, kanë shlyer detyrimet 74  

subjekte në shumën 1,861,340 lekë. 

-Biznesi i Madh nga 15 subjekte debitorë total në shumën 4,159,823 lekë, kanë shlyer detyrimet 6 

subjekte në shumën 408,152 lekë. 

-Nga detyrimet për subjektet në total nga 10,609,701 lekë janë arkëtuar në total 2,269,492 lekë. 

Në proces 

 

9. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 3 vjeçare 2013-2016 në Bashkinë Peqin nuk janë realizuar të 

ardhurat nga taksat dhe tarifat në vlerën 25,226,000 lekë. Bashkia Peqin edhe pse ka mazhorancën e 

aksioneve në “Ujësjellës” Sha Peqin dhe për vitin 2016, kanë patur përfaqësues në Këshillin 

Administrativ të krijuar kohët e fundit, ndërkohë nuk ka mundësuar lidhjen e një marrëveshje, në të 

cilën “Ujësjellësi” Sha. Peqin të përcaktohet si agjent tatimor, për arkëtimin e taksave vendore së 

bashku me faturat e ujit të pijshëm, bazuar në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore” i ndryshuar, neni 5 shkronja (ii), neni 7 të ligjit nr. 9920,datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat Tatimore” i ndryshuar, pikës 7.1 të UMF nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat 

Tatimore” i ndryshuar, marrëveshje e cila do të rriste arkëtimin e taksave vendore dhe do 

rigjenerojë të ardhura për Bashkinë . 

9.1. Rekomandimi: Bashkia Peqin të shikojë mundësinë e bashkëpunimit duke lidhur  

aktmarrëveshjen me “Ujësjellës” Sh.a. Peqin, për caktimin e këtij të fundit si agjentit tatimor, për 

arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore së bashku me faturat ujit të pijshëm, marrëveshje e 

miratuar në Këshilli Bashkisë bazuar në legjislacionin në fuqi.  

Në mbledhjen më të afërt të Këshillit Bashkiak 

Zbatimi.  
Ky rekomandim është marrë në konsideratë me shumë seriozitet nga Bashkia Peqin dhe Këshilli i 

Bashkisë Peqin, në mënyrë që të autorizohet “Ujësjellësi” Sha. Peqin, si agjent tatimor për 

arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore. Gjate diskutimit të këtij rekomandimi ndërmjet 

administratës tatimore vendore dhe drejtuesve të shoqërisë së “Ujësjellësit” Sha. Peqin kanë 

rezultuar disa probleme ligjore dhe teknike të cilat kërkojnë një periudhë kohe për tu zgjidhur si 
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psh. aktualisht “Ujësjellësi” Sha. Peqin nuk e mbulon të plotë territorin e Bashkisë Peqin me 

furnizimin me ujë, pasi ka fshatra të Bashkisë Peqin, për të cilat nuk kemi trashëguar një sistem të 

furnizimit me ujë të pijshëm dhe rrjedhimisht këta banorë të këtyre fshatrave nuk janë abonentë të 

“Ujësjellësit” Sha. Peqin. Përveç këtij problemi që përmendëm kanë dalë dhe disa raste të tjera 

dhe në bashkëpunimin dhe me mbështetjen e Këshillit të Bashkisë Peqin po punohet për të krijuar 

bazën ligjore dhe teknike për arritjen e një aktmarrëveshje që të autorizohet “Ujësjellësi” Sha 

Peqin si agjent tatimor për mbledhjen e taksave vendore familjare. Kjo çështje parashikohet të 

marrë një zgjidhje përfundimtare në vitin 2018 me miratimin nga Këshilli i Bashkisë Peqin të 

strukturës së Bashkisë Peqin për vitin 2018 dhe të paketës mbi sistemin e taksave dhe tarifave 

vendore të Bashkisë Peqin. 

Në proces 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja  (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur në nenet 98-102, 

të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe 

pikën 93, të Udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë Publike, 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. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej 

regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 

1,030,610 lekë, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në objektin “Rikonstruksion i Rrugës Ymer Beheluli” Peqin, nga auditimi i 

dokumentacionit teknik të zbatimit dhe mbikëqyrjes së punimeve të ndërtimit të administruara në 

dosjen teknike rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në vlerën 1,030,610 lekë pa Tvsh si 

rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me nenin 7 dhe 12 të ligjit nr.8402 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimit”, i 

ndryshuar, kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. – prot., datë 17.06.2016 të lidhur mes Titullarit 

të Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe OE “L Kons.” SHPK si dhe me kontratën e 

mbikëqyrjes së punimeve. 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,030,610 lekë 

pa tvsh nga operatori ekonomik “L Kons.” Shpk në cilësinë sipërmarrës në kontratën me nr., datë 

17.06.2016 me objekt “Rikonstruksioni Rrugës Ymer Beheluli” Peqin, vlerë kjo e cila përfaqëson 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të 

pakryera në fakt.  

Menjëherë 

Zbatimi.  
Kryetari i Bashkisë Peqin në zbatim të këtij rekomandimi nxori Urdhrin nr. 134.prot., datë 

15.06.2017 “Për arkëtim dëmi ekonomik” me anë të të cilit urdhëron arkëtimin e dëmit ekonomik 

në vlerën 1,030,610 lekë pa Tvsh, nga OE “L Kons.” SHPK. duke ndjekur procedurat 

administrative dhe gjyqësore. Me anë të shkresës nr. 670.prot., datë 29.06.2017 “Njoftim” Bashkia 

Peqin vuri në dijeni kontraktuesin “L Kons.” Shpk. mbi fillimin e procedurës administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën 1,030,610 lekë pa Tvsh, duke i 
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kërkuar që të paraqitet në Bashkinë Peqin për të kryer ekzekutimin vullnetar te vlerës prej 

1,030,610 lekë pa Tvsh. OE “L Kons.” Shpk. nuk u paraqit për të ekzekutuar ne mënyrë vullnetare 

pagimin e dëmit ekonomik të shkaktuar në vlerën prej 1,030,610 lekë. Drejtoria Juridike, në zbatim 

të Urdhrit nr. 134.prot. datë 15.06.2017 ‘Për arkëtim dëmi ekonomik” ka filluar procedurat 

gjyqësore për arkëtimin e dëmit ekonomik, duke hartuar Kërkesëpadinë nr. 1135.prot., datë 

13.11.2017 me objekt: “Kërkohet- detyrimin e palës se paditur shoqërisë “L Kons.” Shpk. që të 

paguajë në favor të Bashkisë Peqin shpërblimin e dëmit të shkaktuar në vlerën e 1,030,610 lekë. 

Kërkesë –Padia së bashku me aktet provuese është depozituar pranë Gjykatës se Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. Jemi në pritje të caktimin të mbajtjes së seancës gjyqësore nga Gjykata e Rrethit Gjyqësor 

Elbasan. Në Drejtorinë e Financës është kryer regjistrimi i nevojshëm kontabël në vlerën 1.030.610 

lekë.  

Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

MASA PËR MOSPËRDORIM ME EFEKTIVITET TË FONDEVE (3 E-të): 

Gjetje nga auditimi: Në prokurimin publik me objekt “Ndërtim i rrugës Ymer Beheluli“, KVO me 

përzgjedhjen e ofertës fituese ka vepruar në kundërshtim me Kriteret e veçanta të kualifikimit, pika 

8, “ Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike”, germa (a), germa (b), ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik”, të ndryshuar, neni 1, “Objekti dhe qëllimi”, pika 2, germa  a,b,c, ç dhe d, 

dhe neni 2 “Parimet e përzgjedhjes”, germa a, b dhe c, dhe neni 20 “Mos diskriminimi”, neni 53, 

pika 4, veprim i cili ka sjell impakt financiar negativ në buxhetin e  Bashkisë Peqin  në vlerën 

46,633,507 lekë. 

Rekomandimi: Bashkia Peqin të eliminojë praktikat që çojnë në efektivitet të ulët të prokurimeve 

për mallra e shërbime dhe për të ardhmen të mos kualifikojë operatorë ekonomikë të cilët nuk 

plotësojnë  kërkesat për kualifikim . 

Në vijimësi 

C. MASA DISIPLINORE 

1.Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil.  

Mbështetur në shkronjën (c) të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, nenin 58 “Llojet e masave disiplinore” shkronja “b”të 

ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr.115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil” dhe nenin 64 shkronjat g dhe k të ligjit nr.139/2015 datë 17.12.2015 

“Për vetëqeverisjen vendore” i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Peqin, që ti kërkojë Komisionit 

disiplinorë fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore si më poshtë: 

 

C.1“Mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj, për 2 

punonjësit si më poshtë: 

1. Xh. L., me detyrë Drejtore  e Financë-Buxhetit, për shkeljet e mëposhtme: 

2. G. C., me detyrë Drejtor i Drejtorisë Juridike 

Për shkeljet e mëposhtme: 

-Në cilësinë e anëtarëve të grupit punës të krijuar nga Bashkia Peqin, edhe pse ish-Komuna Pajovë 

nuk kishte paraqitur dhe dorëzuar këtij grupi, dokumentacionin fizik për gjithë aktivitetin financiar 

të saj, (si, ai i pagesave të kryera për investime e shërbime, nëpërmjet bankës dhe arkës, etj, nuk 

kanë propozuar dhe kërkuar masat e nevojshme ligjore ndaj personave përgjegjës, në kundërshtim 

me: 
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-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”; 

-Udhëzimin e përbashkët  të Ministrit për çështjet 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-territorialë” 

-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”; 

Drejtore e Financë - Buxhetit znj. Xh. L., edhe  për mos pasqyrimin në bilancet kontabël të viteve 

2015 dhe 2016 të gjithë vlerën e debitorëve të taksave të ish- Komunave, në kundërshtim me nenet 

6 dhe 7 të ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe pikën 3 të 

Udhëzimit Ministrit Financave nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aseteve në sektorin 

publik”, rubrika “Dokumentimi i lëvizjeve të aktiveve”. 

Zbatimi.  
Kryetari i Bashkisë Peqin në cilësinë e eprorit direkt për nëpunësit Znj. Xh. L., Drejtore e 

Drejtorisë së Financës dhe Z. G. C., Drejtor i Drejtorisë Juridike, pasi shqyrtoi rekomandimin e 

mësipërm dhe analizoi në tërësi pretendimet mbi shkeljet e konstatuara duke shqyrtuar 

dokumentacionin shoqërues mbi shkeljet e pretenduara dhe dëgjuar nëpunësit ndaj të cilëve 

kërkohet fillimi i procedimit disiplinor konstatoi se shkelja e pretenduar nuk parashikohet në 

kategorinë e shkeljeve të parashikuara në nenin 57, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe në 

zbatim të ligjit nr.152/2013 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 115 datë 5.3.2014 “Për përcaktimin e 

procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin 

disiplinor në shërbimin civil”, Kreu II, pika 8, si dhe Udhëzimit të DAP nr.1, datë 02.04.2014 

“Elementet kryesore proceduriale dhe material të ecurisë dhe shqyrtimit të shkeljeve disiplinore” 

pika I, gërma (a);me anë të Vendimeve të arsyetuara nr. 136, dt.15.06.2017 dhe nr.137, dt. 

15.06.2017 vendosi mos fillimin e procedimit disiplinor për Znj. Xh. L., Drejtore e Drejtorisë së 

Financës dhe Z. G. C., Drejtor i Drejtorisë Juridike për arsye se shkelja e pretenduar nuk 

parashikohet në kategorinë e shkeljeve të parashikuara në nenin 57, të ligjit 152/2013 “Për 

nëpunësin civil”. 

Nuk është pranuar rekomandimi  

 

C.2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen sipas Kodit Punës. 

Mbështetur në shkronjën (c) të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, të nenit 11, kreun IV, dhe nenin 37 të ligjit nr. 7961, 

datë 12.07.1996 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar dhe të kontratës 

individuale të punës i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Peqin të vlerësojë shkeljet e konstatuara, 

duke vendosur marrjen e masave; “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” për 8 

punonjësit, si më poshtë: 

1. Z. Sh. H., në cilësinë e K/Inspektorit  të Policisë Bashkiake 

2. Z. A. B. , në cilësinë e Inspektorit të Policisë Bashkiake 

3. Z. Z. M., në cilësinë e Inspektorit të Policisë Bashkiake 

4. Z. L. K., në cilësinë e Inspektorit të Policisë Bashkiake 

Për shkeljet si më poshtë: 

-punonjësit e Policisë Bashkiake nuk kishin aplikuar gjoba ndaj shkelësve të ligjit, por janë mjaftuar 

vetëm me mbajtjen e akt kontrolleve. 
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-nuk kishin dokumentuar për çdo rast kontrollet e ushtruara mbi territorin nën administrim të saj për 

vjeljen e të ardhurave vendore dhe nuk kishte evidenca të subjekteve të licencuara dhe të pa 

licencuara. 

-nuk kanë dokumentuar për çdo rast kontrollet e ushtruara mbi territorin nën administrim të kryera 

në bashkëpunim me Inspektoratin e Mbrojtjes Vendor të Territorit. 

5. Z. L. Z., në cilësinë e anëtarit të  Komisionit të Blerjeve të Vogla, në ish Komunën Përparim, 

aktualisht në detyrë, për shkeljet e procedurave të blerjeve në vlera të vogla, në kundërshtim me 

ligjin nr. 9643 datë 20.11.2006, i ndryshuar me ligjin nr. 22/2012 dhe ligjin nr. 131/2012, Kreu VI, 

pika 2 “Prokurimi me vlerë të vogël”; Udhëzimin e KM nr. 2, datë 28.03.2013 “Për procedurën e 

prokurimit me vlera të vogla”, pikat 4 dhe pika 5; Udhëzimi nr. 30 datë 27.12.2011”Për 

menaxhimin e Aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik”. 

6. Z. L. R., në cilësinë e kryetarit të grupit të punës për marrjen në dorëzim të dokumentacionit të 

ish-Komunës Pajovë, për shkelje të mëposhtme: 

-Në cilësinë e anëtarit të grupit punës të krijuar nga Bashkia Peqin, edhe pse ish-Komuna Pajovë 

nuk kishte paraqitur dhe dorëzuar këtij grupi, dokumentacionin fizik për gjithë aktivitetin financiar 

të saj, (si, ai i pagesave të kryera për investime e shërbime, nëpërmjet bankës dhe arkës , etj, nuk 

kanë propozuar dhe kërkuar masat e nevojshme ligjore ndaj personave përgjegjës, në kundërshtim 

me: 

-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”; 

-Udhëzimin e përbashkët të Ministrit për çështjet 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”; 

-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik”; 

7. Z. B. K., me detyrë Përgjegjës i zyrës taksave 

8. Z. E. Ll., me detyrë inspektor i Tatim-Taksave,  

Për mos marrjen e masave dhe zbatimin e procedurave tatimore me pasojë mos arkëtimin e taksave 

më datën 31.12.2016 nga 215 subjekte në vlerën 10,609,701 lekë.  

-në vlerën 6,449,878 lekë, nga mos pagesa e 119 subjekteve biznesi i vogël 

-në vlerën 4,159,823 lekë, nga mos pagesa e 15 subjekteve biznesi madh  

Në kundërshtim me nenet 4, 26, 32 dhe 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e 

taksave vendore”, nenet 90, 91, të ligjit nr. 9920  “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar dhe nenin 12 të  Udhëzimit te Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, 

Kreu i XI-Mbledhja me forcë e detyrimeve. 

-Nuk kanë kërkuar nga ish-Komunat listat e debitorëve për taksat e bizneseve dhe tokës bujqësore 

për periudhën 31.12.2012 deri më datën 31.12.2015 dhe nuk i kanë dërguar në zyrën e financës për 

ti  pasqyruar në Bilancet kontabël.  

Zbatimi.  
Kryetari i Bashkisë Peqin në zbatim të këtij rekomandimi nxori; 

a) Urdhrin nr.135.prot., datë 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit urdhëron 

dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. L. K., Inspektor i Policisë Bashkiake. 

b) Urdhrin nr.136.prot. datë 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit urdhëron 

dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. Sh. H., në cilësinë e K/Inspektorit të Policisë 

Bashkiake. 
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c) Urdhrin nr.13/1.prot. datë 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit urdhëron 

dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. Zija Meta, Inspektor i Policisë Bashkiake. 

ç) Urdhrin nr.137/2.prot. datë 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit 

urdhëron dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. A. B., në cilësinë e Inspektorit të Policisë 

Bashkiake. 

d) Urdhrin nr.137.prot. datë 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit urdhëron 

dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. B. K., Përgjegjës Zyrës se Taksave Vendore. 

dh) Urdhrin nr.137.prot. date 15.06.2017 “Për dhënie mase disiplinore” me anë të të cilit urdhëron 

dhënien e masës disiplinore “Vërejtje” për Z. E. Ll., Inspektor i Tatim-Taksave. 

e) Z. L. Z., i rekomanduar për dhënie mase disiplinore, nuk është punonjës i Bashkisë Peqin apo 

njësive të varësisë. Z. L. Z. i është ndërprerë marrëdhënia e punës me Bashkinë Peqin, me anë të 

Urdhrit nr.56 prot., datë 10.09.2015 “Për ndërprerjen e marrëdhënieve të punës për punonjësit me 

kontrate pune, për shkak te shkrirjes se Komunës Përparim dhe ristrukturimit të Bashkisë Peqin. 

ë) Z. L. R., i rekomanduar për dhënie mase disiplinore, kryen funksionin e Sekretarit te Këshillit të 

Bashkisë Peqin. Neni 51, i ligjit nr.139/2015, date 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” citon 

se Sekretari i Këshillit emërohet dhe shkarkohet nga Këshilli Bashkiak me propozim të Kryetarit të 

Këshillit Bashkiak dhe nuk është kompetencë e Kryetarit të Bashkisë dhënia e masave disiplinore 

ndaj Sekretarit të Këshillit Bashkiak, duke qenë se Kryetari i Bashkisë nuk ka lidhje hierarkike me 

Sekretarin e Këshillit. 

Zbatuar pjesërisht 

 

NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRTËS PUBLIKE DHE KOMISIONERIT 

TË SHËRBIMIT CIVIL: 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër (Drejtoria e Burimeve 

Njerëzore e Institucionit), pasi të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin 

e ecurisë disiplinore dhe pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më 

poshtë: 

1. Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe17, të ligjit nr.152/2013 ”Për Nëpunësin 

Civil”, të ndryshuar.  

2. Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë në 

administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 1 Komisionari për Mbikëqyrjen e Shërbimit 

Civil, të ligjit nr. 152/2013 ”Për Nëpunësin Civil”, të ndryshuar. 

Zbatimi.  
Zbatimi bie pas mospranimit të C.1 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE 

Për Agjencinë e Prokurimit Publik. 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e prokurimeve publike në nenet 1, 2, 20, 45, 53, etj, të 

ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë 

individuale të evidentuar dhe pasqyruar në procesverbalet nr. 10, 12, 16, 18, 19, datë 03.03.2017, 

vërejtjeve komentet e subjektit të audituar dhe pjesës së Raportit Përfundimtar të auditimit. 

Mbështetur në nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe  bazuar në 

nenin 15 shkronja (c dhe ç) dhe nenin 30  të ligjit nr. 154/2014 miratuar në datën 27.11.2014, “Për 

Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të 
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Përgjithshëm të Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur 

marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara, apo 

rekomandimin autoritetit kontraktor (për marrjen e masave disiplinore), 12 punonjësve në vijim: 

I. Bashkia Peqin, për 6 persona si më poshtë: 

1.Z G. C., me detyrë Drejtori i Drejtorisë Juridike, me cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit të 

Dokumenteve të Tenderit, për shkelje në 1 procedurë të prokurimit publik. 

2. Znj. R. T., me detyrë Drejtoreshë e Urbanistikës, me cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit të 

Dokumenteve të Tenderit, për shkelje në 1 procedurë të prokurimit publik. 

3. Znj. Xh. L., me detyrë Drejtore e Financë-Buxhetit, me cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit 

të Dokumenteve të Tenderit, për shkelje në 1 procedurë të prokurimit publik. 

4. Z. J. M., me detyrë N/Kryetar i Bashkisë Peqin, me cilësinë e Kryetarit të KVO, për shkelje në 2 

procedura të prokurimit publik. 

5. Znj. O. S., me detyrë specialiste finance, në cilësinë e anëtarit të KVO. 

6. Z. E. Ll., me detyrë inspektor i Tatim-Taksave, me cilësinë e anëtarit të KVO, për shkelje në 2 

procedura të prokurimit publik. 

 

II. Ish-Komuna Përparim për 6 persona si më poshtë: 

1. Z. D. K. me cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit të Dokumenteve të Tenderit   të ish 

Komunës Përparim, për shkelje në 1 procedurë prokurimi. 

2. Z. G. H., me cilësinë e anëtarit të NjH të DT, për shkelje në 1 procedurë prokurimi. 

3. Z. Y. B., me cilësinë e anëtarit të Njësisë së Hartimit të DT për shkelje në 1 procedurë prokurimi. 

4. Z. L. O. me cilësinë e Kryetarit të KVO për shkelje në 2 procedura prokurimi. 

5. Z. Xh. Ll. me cilësinë e anëtarit të KVO për shkelje në 2 procedura prokurimi. 

6. L. Z. me cilësinë e anëtarit të KVO  për shkelje në 2 procedura prokurimi. 

 

Zbatimi.  
APP ka marrë Vendimin nr. 71, datë 30.08.2017, i protokolluar në Bashkinë Peqin me nr. 6721, 

datë 30.08.2017, për gjobë për punonjësit Z. G. C., znj. Xh. L., znj. R. T., z. L. O., z. Xh. Ll., z. L. Z., 

z. J. M., z. Z. D., z. E. Ll. dhe, masa disiplinore për z. D. K., z. G. H. dhe z. Y. B. Nga Bashkia është 

bërë njoftimi përkatës dhe janë në pritje të afateve të ankimimit administrativ.  

Në proces  

 

D.2.Për Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit Vendor (IMTV). 

Nga Bashkia Peqin të merren masa që në mbështetje të ligjit nr.8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, për shkelje të nenit 7 dhe 12 i ndryshuar, Kreu 

III, nenet 15 e 16, t’i kërkojë Kryeinspektorit të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, të 

vendosë masë administrative me gjobë për mbikëqyrësin e punimeve si më poshtë: 

1.Ing. I. D. përfaqësues ligjor subjektit “I.–D” ShPK gjobë, 50,000 lekë. 

-Për  mos kontrollin e zbatimit të  punimeve  nën cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve në objektin 

“Rikonstruksion i Rrugës Ymer Beheluli” Peqin, me pasojë  raportime dhe financime punime të 

pakryera dëm ekonomik për buxhetin e Bashkisë Peqin në vlerën 1,030,610 lekë pa Tvsh, në 

kundërshtim me nenin 7 të ligjit nr. 8402 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të 

Ndërtimit”, i ndryshuar, kontratën e sipërmarrjes së punimeve 17.06.2016 të lidhur mes Titullarit të 

Autoritetit Kontraktor dhe OE “L Kons. “Shpk si dhe kontratën e lidhur për shërbimin e 

mbikëqyrjes së punimeve. 
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E. Në zbatim të nenit 15, shkronja (i) të ligjit nr.154/2014,datë 27.11.2014 " Për organizimin dhe 

funksionimin e KLSH" dhe nenin 25 të ligjit nr. 114/2015, datë  22.10.2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”, Auditimi i Brendshëm Bashkia Peqin apo një grup financieresh, në 

bazë të një programi auditimi të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Peqin, të ushtrojë auditim për 

zbatimin e rregullshmërisë financiare në ish-Komunën Pajovë, për periudhën e viteve 2012-2015 

dhe për përfundimet e këtij auditimi të njoftojë Kontrollin e Lartë të Shtetit.  

Brenda 30.05.2017 

Zbatimi.  
Kryetari i Bashkisë Peqin ne zbatim të këtij rekomandimi ia delegoi shqyrtimin e vendosjes së 

masës administrative gjobë, Kryeinspektorit të IVMT të Bashkisë Peqin Z. A. T. Inspektorati Vendor 

i Mbrojtjes së Territorit pasi mori në shqyrtim problematikën e ngritur në rekomandimin e 

audituesve të autorizuar të KLSH, me ane të Vendimit nr.187, datë 13.11.2017 “Për vendosje mase 

administrative me gjobë” vendosi dhënien e masës administrative me gjobë për mbikëqyrësin e 

punimeve Ing. I. D., përfaqësues ligjor i subjektit “I.-D” Shpk në masën 50,000 lekë 

(pesëdhjetëmijë). Bashkia Peqin është ne fazën e arkëtimit te gjobës si dhe nëse subjekti i gjobitur 

do te beje ankim ndaj Vendimit te sipërcituar. 

 Rekomandimi konsiderohet i zbatuar. 

 

Konkluzion: 

1. Kryetari i Bashkisë ka urdhëruar drejtoritë dhe agjencitë përkatëse me nr. 135, datë 15.06.2017 

për organizimin e punës dhe marrjen e masave të nevojshme për zbatimin e rekomandimeve dhe për 

këto ka informuar KLSH me shkresë nr. 669, datë 28.06.2017. 

2. Për sa i përket informimit në vazhdimësi për afatin 6 mujor të progresit të zbatimit të masave të 

rekomanduara, Bashkia Peqin, deri në datë 29.11.2017, që është afati 6 mujor për informimin e 

KLSH, nuk ka kthyer përgjigje, brenda afatit 6-mujor nga data e marrjes së rekomandimeve nga 

KLSH-ja sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e 

zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të Raportit 

të Auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të 

dhëna”. 

3. Për masat organizative të rekomanduara, nga 9 të tilla janë zbatuar 4 masa (masat A. 1-4) dhe 

janë në proces zbatimi 5 masa, vlerësimi i të cilave konsiderohet i zbatuar. 

4. Për shpërblim dëmi është rekomanduar një masë në shumën 1,030,610 lekë për OE “L Kons.” 

Shpk. Pasi operatori ekonomik nuk është paraqitur për ekzekutim vullnetar të masës administrative, 

subjekti ka filluar procedurat gjyqësore, si rezultat kjo masë konsiderohet e zbatuar. Masa B/1, 

shpenzime me efekt negativ në buxhetin e bashkisë është zbatuar. 

5. Për masën disiplinore C.1, mbajtje e pagës për dy punonjës, komisioni i ngritur, pas shqyrtimit 

vlerësoi se shkeljet nuk parashikohen në kategorinë e shkeljeve të parashikuara në nenin 57, të ligjit 

152/2013 “Për nëpunësin civil”. Masa disiplinore C.2, për 8 punonjës është zbatuar. Njoftimi i 

departamentit të administratës publike nuk përbën sens pas vlerësimit të masave të rekomanduara 

më sipër. 

6. Masat administrative D. 1 (I&II) gjoba nga APP për 6 punonjës të Bashkisë Peqin dhe 6 

punonjës të ish-komunës Përparim, janë zbatuar. Janë zbatuar njëkohësisht dhe masat 

administrative D.2 për dy gjoba nga IMTV.  

7. Pasi është riaudituar Bashkia Peqin për zbatimi e rekomandimeve, sipas programit të auditimit 

tematik nr.1153, datë 03.11.2017 dhe Autorizimit nr.1153/13, datë 06.11.2017 “Autorizim mbi 
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verifikimin e zbatimit të rekomandimeve” të KLSH-së, nuk ka dërguar në Bashkinë Peqin 

rekomandimet e auditimit, nuk ka rikërkuar përshpejtimin e procesit të zbatimit të rekomandimeve 

pasi i ka konsideruar të zbatuara plotësisht sipas Raportit përmbledhës mbi zbatimin e masave të 

rekomanduara në 13 subjekte për 15 auditime të ushtruara gjatë vitit 2017 nga departamenti i 

auditimit të njësive të vetëqeverisjes vendore, Janar 2018, ku trajtohet edhe Bashkia Peqin. 

 

 

III. GJETJET DHE REKOMANDIMET 

 

B. MASA ORGANIZATIVE  

 

1. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat Financiare të fund vitit 2019, disa llogari të aktivit, nuk 

pasqyrojnë saktë gjendjen debitore ose ka llogari të cilat janë denatyralizuar pasi nuk duhej të ishin 

me gjendje debitore ose duhej të ishin mbyllur në fund të vitit ushtrimor pasi janë llogari të 

përkohshme, konkretisht: 

 

Llogaria 45 “Marrëdhënie midis institucioneve apo njësive ekonomike” për vlerën kontabël 

4,314,600 lekë, kjo llogari është krijuar gjatë vitit 2019. Nga analiza e kësaj llogarie, referuar ditarit 

të hyrjeve të magazinës dhe përmbajtjes së dokumenteve kontabël, konstatohet se në këtë llogari 

janë kontablilizuar rastet e dhurimeve pa pagesë që Bashkia Peqin, ka marrë nga të tretët në 13 raste 

për vlerën totale 5,498,483 lekë. 

Në këtë rast, gjendja e kësaj llogarie, nuk është i saktë, është pasqyruar më pak për diferencën 

(5,498,483 - 4,314,600)= 1,183,883 lekë. 

Nisur nga përmbajtja e veprimeve kontabël, kjo llogari, duhet të ishte me gjendje kreditore, pra në 

pasiv të pasqyrave financiare, për vlerën 5,498,483 lekë. 

Në fund të periudhës ushtrimore, nuk është bërë rakordimi i llogarisë 45 me donatorët dhurues. 

 

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vlerën kontabël 28,245,360 lekë. Kjo 

llogari është krijuar gjatë vitit 2019 dhe përfaqëson vlerën kundërparti të disa llogarive të 

detyrimeve kreditore të pasivit të bilancit, e analizuar si vijon: 

- 2,543,853 lekë, detyrime për blerje karburanti sipas Vendimeve Gjyqësore, me kundërparti në 

kredi të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”; 

- 8,347,206 lekë detyrime të pa paguara për shërbime dhe blerje nga të tretët; 

- 11,284,308 lekë detyrime për investime të pa paguara sipas kontratave; 

- 6,070,000 lekë të tjera detyrime. 

Vlera debitore e kësaj llogarie, nuk është e saktë, nuk kuadron me llogaritë kreditore të pasivit të 

bilancit për llogarinë respektive. 

 

Llogaritë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” është për vlerën kontabële 10,511,789 lekë. 

Nga analiza e kësaj e këtyre llogarive, sipas dokumentacionit që na u paraqit, konstatohet se 

detyrimet e pa paguara për llogaritë 401-408, janë gjithsej në shumën 54,671,273 lekë ose 

pasqyruar më pak për diferencën (54,671,273-10,511,789)= 44,159,484 lekë. Detyrimi për vlerën 

54,671,273 lekë, është i analizuar si vijon: 

- 3,445,880 lekë për 6 fatura blerje, llogaritë 401-408; 

- 27,422,714 lekë për 10 fatura për investime të pa paguara, llogaria 404; 
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- 23,802,679 lekë për 2 fatura të tjera të konstatuara gjatë auditimit, detyrim i krijuar në vitin 2019, i 

paguar në vitin 2020. 

Nga analiza e detyrimeve të pa paguara si më sipër, konstatohen se në 6 raste në shumën 

11,724,183 lekë, janë detyrime të pa paguara nga vitet 2017 dhe 2018. 

 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën kontabël të pasqyrave financiare për 70,342,934 

lekë. Nga të dhënat analitike që na u paraqitën, kjo llogari është e analizuar për 28 raste në vlerën 

totale 22,543,499 lekë, nga të cilat; për 3 raste në vlerën 10,408,888 lekë janë detyrime të viteve 

2015-2016 të trashëguara nga ish komunat. Në këtë rast, llogaria nuk është e saktë duke pasqyruar 

më tepër për diferencën (70,342,934 – 22,543,499) = 47,799,435 lekë. 

 

Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për vlerën kontabël 

11,284,308 lekë.  Sipas analizës së kësaj llogarie të rakorduara me degën e thesarit, kjo llogari është 

për vlerën 13,685,415 lekë. Në këtë rast, vlera kontabële e kësaj llogarie, nuk është e saktë, 

pasqyron më pak për diferencën (13,685,415- 11,284,308) = 2,401,107 lekë. 

 

Llogaria 520 “Disponilitete në Thesar”, në pasqyrat financiare është për vlerën debitore 32,365,940 

lekë. Referuar aktit të rakordimit me Degën e Thesarit Peqin, kjo llogari është për vlerën 

34,766,351 lekë. 

Në këtë rast, kjo llogari nuk pasqyron saktë vlerën e saj në fund të vitit ushtrimor, pasqyron më pak 

për diferencën 34,766,351- 32,365,940 = 2,400,411 lekë, në kundërshtim me kërkesat ligjore. 

Përsa më sipër, veprimet dhe mos veprimet, janë në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 8, datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, Kap. II, pika 10, Kap. III, pikat 28, 29, 30, 32, 39, 50, Aneksi- 1, pikat 

4 dhe 5 dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” i 

ndryshuar neni 56.  

1.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, të marrë masat për sistemimin e llogarive të sipër cituara, 

bazuar në dokumentacionin ligjor e kontabël; 

- Të bëjë sistemimin e llogarive kontabël përsa janë konstatuar diferenca më pak ose më shumë sesa 

aktet e rakordimit me Degën e Thesarit për gjendjen kontabël në fund të vitit ushtrimor 2019. 

- Të bashkëpunojë me Drejtorinë e Shërbimeve dhe Drejtorinë Juridike, për sistemimin e llogarive 

466 dhe 401-408,  

- Të rakordojë veprimet me donatorët përsa ka përfituar vlera inventariale pa shpërblim. 

Brenda vitit 2021. 

 

2. Gjetje nga auditimi: Në pasqyrat Financiare të fund vitit 2019, gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë 

për mjete në ruajtje”, sipas analizës të rakorduar me Degën e Thesari, është për vlerën 13,685,415 

lekë, e analizuar sipas objekteve për 28 raste.  

Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, konstatohet së për 15 subjekte në shumën 6,951,453 

lekë gjenden në ngurtësuara fonde nga vitin 2018 për të cilat është përmbushur afati i garancisë së 

punimeve sipas kushteve të kontratës dhe nuk është bërë çbllokimi i tyre. 

Drejtoria e Financës, bazuar në kushtet e kontratave të lidhura me subjektet sipërmarrëse, nuk ka 

kryer asnjë veprim, për arkëtimin e fondeve të pa tërhequra për vite me rradhë nga disa sipërmarrës. 

Këta sipërmarrës si pasojë e mos tërheqjes së fondit të garancisë së punimeve për shumë vite kanë 

humbur interesin apo të drejtën e përfitimit ose janë në kushtet e parashkrimit të këtyre  fondeve. 

Përsa më sipër, nuk janë zbatuar kërkesat e UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 
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paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Kap. III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 10. 

2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar fondet si garanci për 

punimet e kryera dhe për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e 

parashkrimit të së drejtës. Mbas saktësimit të vlerave të bëhet  arkëtimi i tyre në favor të  buxhetit të  

Bashkisë,  me qëllim   përdorimin e e tyre për interes publik. 

Të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit Peqin për rimarrjen e fondeve të 

ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik. 

Brenda datës 31.12.2021. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Peqin, për vitin 2019, nuk është kryer inventarizimi fizik për të 

gjitha Aktiveve afatgjatë materiale dhe jo materiale, si për rastin e aktiveve të cilat sipas miratimeve 

me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Peqin, ashtu edhe për ato të investuara nga Bashkia 

Peqin. Konkretisht për llogaritë e Aktiveve sipas të dhënave të Pasqyrave Financiare për vlerën 

historike si më poshtë: 

Llogaria 202 “Studime dhe kërkime” për 11,077,800 lekë, 

Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 5,612,083 lekë, 

Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione”për 13,928,877 lekë, 

Llogaria 212 “Ndërtime konstruksione”për 637,530,263 lekë, 

Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 2,545,544,752 lekë, 

Llogaria 214 “Instalime teknike, makineri pajisje, vegla pune”për 24,171,632 lekë, 

Llogaria 215 “Mjete transporti”për 27,901,780 lekë, 

-Nuk është përgatitur regjistrimi i aktiveve në pronësi të Bashkisë. 

Përsa më sipër, veprimet dhe mosveprimet, janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 1.2, Kap. VII, neni 23, pika 14; 

UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar 

pikat 26, 27, 30 dhe 74 dhe UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kap III, pika 

30. 

3.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Peqin, të marrë masat, që me specialistë të fushës, të 

inventarizojë dhe saktësojë asetet në pronësi të saj, regjistrimin e tyre në pronësi të vet si dhe për 

krijimin e regjistrit të pronave, në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar. 

Brenda datës 31.12.2021. 

 

4.Gjetje nga auditimi: Në auditimin mbi programimin e buxheteve vjetore dhe afatmesëm për 

Bashkinë Peqin për vitet 2019 dhe 2020,  u konstatuan shkelje të kërkesave ligjore: 

-Nuk janë miratuar në Këshillin e Bashkisë, objektet e investimeve me procedurën e prokurimit me 

tender, në 11 raste në vlerën totale 211,901,380 lekë, në kundërshtim me nenin 40 të ligjit nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe kërkesat e pikës 9, Kap. I të UMF Plotësues 

nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standard të përgatitjes së buxhetit afatmesëm”.  

Konkretisht, në vitin 2019, nuk është miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë (VKB) për  8 

objekte me fondin limit 203,701,380 lekë me burim financimi nga buxheti i shtetit dhe të ardhurat e 
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bashkisë, ndërsa në vitin 2020, për 3 objekte me fondin limit 8,200,000 lekë me burim financimi 

nga buxheti i shtetit dhe të ardhurat e bashkisë. 

Gjithashtu, në vitin 2020, nuk janë programuar në buxhetin vjetor si zë më vete, shlyerja e 

detyrimeve të prapambetura, të mbartura nga viti paraardhës, në vlerën totale 53,412,093 lekë, në 

kundërshtim me pikën 101, të UMF Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të 

buxhetit” i ndryshuar. 

Në programimin e buxheteve afat mesëm (PBA), për periudhat 2020-2022, nuk janë zbatuar të 

gjitha procedurat ligjore pasi nuk janë miratuar nga Këshilli i Bashkisë: 

- Kalendari i programit buxhetor afatmesëm dhe i buxhetit vjetor brenda datës 31 Dhjetor të vitit 

paraardhës, në kundërshtim me kërkesat e nenit 33 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 

- Tavanet përfundimtare të shpenzimeve të programit buxhetor afatmesëm brenda datës 20 Korrik 

(të vitit paraardhës), në kundërshtim me kërkesat e nenit 37 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”. 

- Vlerësimet dhe parashikimet afatmesme të të ardhurave dhe shpenzimeve në kundërshtim me 

kërkesat e nenit 34 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

4.1 Rekomandim: Bashkia Peqin, të marrë masa për zbatimin e të gjitha procedurave ligjore në 

programimin e buxheteve vjetore dhe afat mesëm, për këtë: 

- Të ngrejë në kohën e duhur, grupet e punës sipas projekteve të financimit; 

- Të monitorohet zbatimi i kalendarit të programimit të buxhetit sipas afateve ligjore. 

Në vijimësi. 

 

5.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi evidentimin dhe pagesën e detyrimeve kreditore, u 

konstatua se nuk janë zbatuar kërkesat ligjore: 

Në fund të vitit 2019, gjendja e detyrimeve kreditore, rezulton në total për vlerën 77,214,772 lekë të 

analizuara në llogarinë, 401-408 “Furnitor e llogari të lidhura me to” për vlerën 54,671,273 lekë dhe 

në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 22,543,499 lekë, nga të cilat detyrime për 

Investime në vlerën 27,422,714 lekë në 9 raste; detyrime për mallra e shërbime në vlerën 

21,675,491 lekë në 15 raste; detyrime për vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë formën e prerë 

për vlerën 4,313,888 lekë për 2 raste etj. 

Ndërsa vlera e detyrimeve të pa likuiduara gjendje në 30.06.2020, të pasqyruara në llogaritë 401-

408 dhe 467, paraqitet në vlerën 39,367,573 lekë, ndaj subjekteve private, nga të cilat; detyrime për 

Investime në vlerën 14,459,787 lekë në 9 raste; detyrime për mallra e shërbime në vlerën 9,557,664 

lekë në 11 raste; detyrime për vendimet e gjykatave të cilat kanë marrë formën e prerë për vlerën 

14,742,057 lekë për 3 raste etj. Një pjesë e detyrimeve është mbartur nga viti 2017. 

Mos ndjekja e detyrimeve kreditore dhe pagesa e tyre brenda vitit ushtrimor, janë veprime dhe 

mosveprime janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në  R.SH” i ndryshuar, neni 40 “E drejta për të kryer shpenzime”; UMF nr. 5, datë 

27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar; Udhëzimin plotësues të 

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 pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të 

prapambetura në njësitë e qeverisjes vendore’’  

5.1.Rekomandim: Drejtoria e Financës, të paraqesë në Këshillin e Bashkisë, një material për 

gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke përcaktuar radhën e pagesave 

për vlerën 39,367,573 lekë. Gjithashtu të zbatohen procedurat ligjore që përpara zbatimit të 

vendimit gjyqësor, Titullari të nxjerr përgjegjësitë administrative, si dhe aktin që provon gjurmën e 
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auditimit të këtij procesi, sipas aneksit bashkangjitur mbi gjendjen e faturave të pa likuiduara me 

datën 30.06.2020. 

Në vijimësi. 

 

6.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi zbatimin e buxheteve vjetore për Bashkinë Peqin për 

vitet 2019 dhe 2020, u konstatuan se: 

- Për vitin 2019, nuk është analizuar dhe miratuar në Këshillin e Bashkisë, realizimi i tregueseve të 

buxhetit brenda datës 30 Qershor, në kundërshtim me kërkesat e nenit 46, të ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”. 

- Nuk janë paguar detyrimet kreditorë të krijuara në vitin ushtrimor si dhe ato të trashëguara nga 

viteve paraardhëse, megjithëse në fund të vitit ushtrimor, kanë rezultuar burimet financiare të pa 

përdorura, konkretisht: 

Në fund të vitit 2019, kanë rezultuar të pa përdoruara fonde në shumën 34,766 mijë lekë të cilat 

janë transferuar për llogari të vitit 2020, praktikë në kundërshtim me kërkesat e pikës 101, të UMF 

Nr. 2, datë 6.2.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

Nga analiza e realizimit të treguesve faktikë të buxhetit, konstatohet se për vitin 2019, treguesit e 

buxhetit për Bashkinë Peqin, në total janë realizuar në masën 90.8% ose nga 739,413 mijë lekë të 

planifikuara, janë realizuar 672,117 mijë lekë, pagat janë realizuar në masën 88,7%, shpenzimet 

operative janë realizuar në masën 85,5% dhe investimet janë realizuar në masën 87%. 

Të ardhurat e veta, janë realizuar në masën 68% ose nga 107,362 mijë lekë të planifikuara, janë 

realizuar 73,049 mijë lekë. Ka diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit. 

Për 6 mujorin e vitit 2020 buxheti në total, është realizuar në masën 56.9% ose nga 622,430 mijë 

lekë të planifikuara, janë realizuar 354,224 mijë lekë. 

Në zërin investime, buxheti është realizuar në masën 69% ose nga 37,491 mijë lekë të planifikuara, 

janë realizuar 25,878 mijë lekë.  

Të ardhurat e veta, janë realizuar në masën 35% ose nga 106,467 mijë lekë të planifikuara, janë 

realizuar 36,942 mijë lekë.  

6.1.Rekomandim: Në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit, Bashkia Peqin të marrë masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në 

realizimin e mundshëm e objektiv të të ardhurave lokale, duke marrë në konsideratë, realizimet 

faktike të të ardhurave dhe shpenzimeve në vitin e mëparshëm buxhetor. 

Në vijimësi. 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi programimin dhe realizimin e të ardhurave nga taksat 

dhe tarifat vendore, rezultoi se programimi i të ardhurave për vitin 2019 janë realizuar në masën 

68% ose nga 107,362 mijë lekë të planifikuara, janë realizuar 73,049 mijë lekë, për periudhën janar-

qershor viti 2020, janë realizuar në masën 35% ose nga 106,467 mijë lekë të planifikuara, janë 

realizuar 36,942 mijë lekë, ka diferenca të dukshme midis parashikimit dhe realizimit të buxhetit të 

vitit 2019. Nga puna e pamjaftueshme e Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia 

Peqin, janë krijuar detyrime debitorë gjatë vitit 2019 dhe vitit 2020. Vlera e subjekteve debitorë deri 

në datën 31.12.2019 është në vlerën 19,198 mijë lekë, e cila përfaqëson:  

- 163 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  8,212 mijë lekë; 

- 14 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  3,595 mijë lekë; 

- 2975 familjarë janë debitorë për taksat e tokës dhe tarifat familjare në vlerën 12,292 mijë lekë. 

Ndërsa debitorë deri në datën 30.06.2020 janë gjithsej në vlerën 18,925 mijë lekë, e cila përfaqëson:  

- 305 subjektet e biznesit të vogël në vlerën  4,389 mijë lekë; 

- 20 subjektet e biznesit të madh, në vlerën  2,517 mijë lekë; 
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- 2884 familjarë janë debitorë për taksat e tokës dhe tarifat familjare në vlerën 12,019 mijë lekë. 

Nga Drejtoria  e Taksave dhe Tarifave Vendore, nuk janë ndjekur të gjithë procedurat  e nevojshme 

ligjore, për arkëtimin e debitorëve.  

Për vitin 2019, ndikim negativ ka mos realizimi i të ardhurave nga taksat vendore, të cila janë 

realizuar në masën 55%, mos realizimi i të ardhurave nga taksa e ndikimit në infrastrukturë, e cila 

është realizuar 5,5%, mos realizimi i të ardhurave nga tarifa e pastrimit, ndriçimi, gjelbërimit të cilat 

janë realizuar në masën 83%.  

Për periudhën janar-qershor 2020, ndikim negativ në mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe 

tarifat vendore, ka mos realizimi i të ardhurave nga taksat në total, të cilat janë programuar në për 

84,938 mijë lekë, realizuar në masën 16,711 mijë lekë ose 19,7%, mos realizim i të ardhurave nga 

taksa mbi pasurinë e paluajtshme ndërtesa, e cila është realizuar në masën 34%. Ndikim negativ në 

mos realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, ua mos realizimi i të ardhurave nga tarifa e 

pastrimit, ndriçimi, gjelbërimit të cilat janë realizuar në masën 32%.  

Të dhënat e mësipërme flasin për një performancë jo të mirë të nivelit të arkëtimeve nga Drejtoria e 

Taksave e Tarifave Vendore. 

7.1.Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Peqin, të marrë masa për 

kryerjen e akt rakordimeve për debitorët e taksave të bizneseve dhe të familjarëve, gjendje më 

31.12.2019 dhe pasqyrimin në kontabilitet të debitorëve, në vlerën 46,332 mijë lekë. 

Për të gjitha detyrimet tatimore të pa mbledhura, 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, nga Drejtoria e Taksave Bashkia Peqin të nxirren njoftim vlerësimet tatimore duke 

ndjekur rrugët e mëposhtme: 

- T’u dërgohen bankave urdhrat e bllokimit të llogarive në banka, bazuar në nenin 90 të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”.  

- T’i dërgohen Drejtorisë Rajonale të Transportit, kërkesat për vendosjen e barrës siguruese (për 

mjetet) dhe në Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (për pasuritë e 

paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”.  

- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të llogariten kamat 

vonesat, në masën 0,06% kamat vonesë të detyrimit në ditë por jo më tepër se 365 ditë (gjobë) 

bazuar në ligjin nr. 9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në R.SH” të ndryshuar, me 

ligjin nr. 164/2014 datë 15.12.2014.  

- Për subjektet që nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e Bashkisë Peqin, Drejtoria e 

Taksave dhe Zyra Juridike, të marrë masa administrative apo vendosje sekuestro dhe pas marrjes 

së këtyre masave të bëhej kallëzim penal sipas nenit 114, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 

Menjëherë. 

 

8.Gjetje nga auditimi: Në auditimin e programimit dhe realizimit të të ardhurave, nga arkëtimi i 

taksës së ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se, nga Bashkia Peqin, Drejtoria e Planifikimit dhe 

Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, nuk janë marrë masa të veçanta lidhur me arkëtimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga ALUIZNI-Drejtoria Rajonale 

Elbasan (Sot Kadastra). Sipas të dhënave zyrtare që ALUIZNI i ka dërguar Bashkisë Peqin, 

konstatohet se deri më 30.06.2020, janë posedues të lejes së legalizimit që nuk kanë paguar 

detyrimet për taksën e ndikimit në infrastrukturë 441 persona për sipërfaqe ndërtimore gjithsej 

94,331 m2, veprimi dhe mosveprimi është jo në përputhje me kërkesat dhe përcaktimet e bëra në 
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ligjin nr. 9482 datë 03.04.2016, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” 

i ndryshuar, neni 23, VKB nr.75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore ”, 

ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018, pika IV, tabela nr. 5. VKB nr. 40, datë 11.12.2019 “Për 

Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, të Bashkisë Peqin, pika IV, me pasojë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë në vlerën 16,554,663 lekë. 

8.1. Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit, të marrë masat 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e vlerës 

16,554,663 lekë, e ardhur e munguar nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore 

të legalizuara, sipas pasqyrës nr. 9 bashkangjitur. 

Menjëherë. 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi implementimin e 5 komponentëve të ligjit nr. 10296, 

datë 8.08.2010 "Për menaxhimin financiar dhe kontrollin" i ndryshuar, u konstatuan disa mangësi 

në menaxhimin e aktiviteteve dhe funksionimin e sistemit të kontrollit të aktiviteteve: 

1-Mjedisi i kontrollit. Aktiviteti i Bashkisë Peqin, kryet në një mjedis ku: 

- Për 27 pozicione pune trajtuar sipas ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin Civil”, nuk janë kryer 

procedurat për dhënien e statusit të nëpunësit civil, aktualisht trajtohen me Kodin e Punës; 

- Gjatë vitit 2019, janë bërë ndryshime në strukturën organizative duke ndryshuar personelin 

drejtues në disa Drejtori si; në Drejtorinë e Financës, Drejtorinë e Tatim Taksave Lokale, 

Drejtorinë e Urbanistikës etj., në këto raste nuk është bërë dorëzimi dhe marrja e detyrës me akt 

dorëzimi përfshi inventarin e dokumentacionit zyrtar, në kundërshtim me kërkesat e VKM nr. 124, 

datë 17.02.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil” Kreu III, pika 27 dhe VKM nr. 

171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përkohshëm dhe të përkohshëm të nëpunësve civilë, 

pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, Kreu VII, pika 49, 52, 52; 

- Në Bashkinë Peqin, nuk janë aplikuar programe elektronike për kontrollin dhe menaxhimin e 

veprimeve financiare si dhe për vjeljen e të ardhurave për tatim taksat lokale. 

2- Menaxhimi i riskut. Për vitin 2019, nuk është emëruar koordinatori i riskut në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 21. 

3-Veprimtaritë e kontrollit. Nuk janë përcaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtaritë e   kontrollit 

dhe ndarja e detyrave në mënyrë që: 

- ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që i njëjti punonjës 

të mos jetë përgjegjës në të njëjtën kohë për propozimin, miratimin, zbatimin,  kontabilitetin dhe 

kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave; 

- sistemin e dy nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi financiar të kryhet pa marrë  

nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të nëpunësit zbatues të njësisë; në kundërshtim me 

kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010, neni 22; 

- Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS), nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më 

pak se 5 vjet, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 68-2017 ”Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, neni 32 dhe UMF Plotësues nr. 8 dt. 29.3.2012 “Procedurat e përgatitjes të Buxhetit 

afatmesëm”, Kap. V. 

9.1 Rekomandim: Bashkia Peqin, të marrë masa për përmirësimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm duke hartuar një kuadër 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.  

- Të merren masa për emërimin e koordinatorit të riskut, të hartohen planet e zhvillimit strategjik 

institucional si dhe të hartohet harta e proceseve të punës; 
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- Bashkia Peqin, të marri masa për të aplikuar programe elektronike për kontrollin dhe menaxhimin 

e veprimeve financiare si dhe ato për vjeljen e të ardhurave për tatim taksat lokale dhe të kryeje 

procedurat ligjore për rekrutimin e punonjësve në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 152/2013 “Për 

nëpunësin Civil”. 

Menjëherë dhe në vazhdimësi. 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjeve teknike të zbatimit të punimeve civile të kontratës 

me nr. 1418 prot., datë 19.06.2019, “Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së shkollës së mesme 

Pajovë Mustafa Kemal Ataturk” Bashkia Peqin, leja e ndërtimit nuk administrohej, në kundërshtim 

me  Ligjin Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” Neni 39, “Leja e ndërtimit” 

(trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 02.04.2021). 

10.1 Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa që para fillimit të punimeve, të shqyrtohen 

të dhënat teknike të objekteve të planifikuara për zbatim dhe të pajisen me lejen e ndërtimit, ku të 

përcaktohen me detaje kushtet e zbatimit të projektit.  

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

11. Gjetje nga auditimi: Planifikimi vjetor i auditimeve për vitin 2019, nuk është përgatitur dhe 

dërguar në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm në përputhje me 

standardin e përcaktuar në Manualin e Aditimit të Brendshëm, Kapitulli III, pika 3.2.  

- Emërimi i Z. B. K. në detyrën e audituesit të brendshëm nuk është bërë në përputhje me nenin nr. 

11, pika 2, shkronja “c”, e Ligjit nr. 114/2015, “Për Auditin e Brendshëm Publik”; 

- Deklarata e objektivitetit, kompetencës dhe paanësisë për audituesin Besmir Kateshi nuk është 

plotësuar, veprim në kundërshti me ligjin nr. 9720 datë 23/04/2007 “Për auditimin e brendshëm në 

sektorin publik”, i ndryshuar me ligjin nr. 10318, datë 16/09/2010, si dhe në MAB, Kodin e Etikës 

dhe Kartën e Auditimit të Brendshëm të Bashkise Peqin. 
11.1.Rekomandim: Njësia e Auditimit të Brendshëm, të marrë masa që në të ardhmen të zbatohen kriteret ligjore dhe 

nënëligjore për hartimin e planifikimit vjetor të aktivitetit të saj; 

- Të vlerësohet nga NJAB dhe Titullari i institucionit nisja e procedurës së certifikimit për të gjithë 

strukturën e NJAB, përfshirë z.B. K. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

12. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Peqin nuk ka patur bashkëpunim dhe bashkërendim, midis 

strukturave përkatëse, për kryerjen e procedurave dhe ndjekjen e hapave për planifikimin e fondeve 

referuar nevojave. Nuk ka patur bashkëpunim si brenda Bashkisë Peqin, po ashtu edhe me Njësitë 

administrative, përsa i përket mbledhjes së kërkesave nga strukturat,  sektorët përkatës edhe të NJA, 

përpunimin e tyre në nivel institucional,  me qëllim planifikimin burimeve të financimit, nëpërmjet 

planifikimit të tyre në PBA dhe Planeve vjetore të buxhetit. 

12.1 Rekomandim: Titullari i Bashkisë Peqin, në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, me qëllim 

përmirësimin e procedurave dhe procesit të planifikimit të buxhetit, si atë afatmesëm dhe buxheteve 

vjetore, duhet të marrë masa që në të ardhmen të nxjerrë urdhra/udhëzime të brendshme, për 

përcaktimin e hartimin e PBA dhe planeve vjetore të buxhetit, duke nisur me përllogaritjen sa më të 

drejtë dhe gjithëpërfshirëse të nevojave, për çdo veprimtari të njësive të vetëqeverisjes vendore, në 

nivel programi dhe për çdo zë të shpenzimeve buxhetore. 

Në vijimësi. 

 

13. Gjetje nga auditimi: Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe 

eliminimin e rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, pa patur fonde në dispozicion 
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është kërkuar që Njësia e Prokurimit, duhet të posedojë përpara fillimit të procedurës së prokurimit 

“Kërkesën për marrje angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se në asnjë prej procedurave të zhvilluara 

nuk ndodhej në dosjet përkatëse “Kërkesa për marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga NA dhe 

NZ. 

13.1 Rekomandim: Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, NJP 

dhe Nëpunësi Zbatues me qëllim eliminimin e mundësive, për marrje angazhimesh pa fonde në 

dispozicion, të marrin masa të menjëhershme që: 

- NJP, fillimin e çdo procedure prokurimi, duhet së pari ta mbështesë në Kërkesën për marrje 

angazhimi, nga struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA; 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

14 Gjetje nga auditimi: Në proces verbalet për miratimin e dokumentave standarde të tenderit për 

procedurat e përzgjedhura për auditimi, nga ana e NJP nuk janë dhënë asnjë argument teknik dhe 

ligjor i dokumentuar mbi përcaktimin e numrit të nevojshëm të punonjësve dhe makinerive të OE 

apo përzgjedhja e operatorëve për pjesëmarrje. Për këtë shkak nuk mund të gjykohet nëse kjo 

kërkesë është në raport të drejtë me objektin, volumet dhe vlerën e kontratës. 

14.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor (AK), konkretisht Njësia e Prokurimit (NJP), për çdo rast 

në përcaktimin e kritereve kualifikuese, duhet të: 

- analizojë, argumentojë dhe përcaktojë kritere të veçanta kualifikuese në përputhje me objektin e 

kontratës, madhësinë dhe kompleksitetin e saj, dhe për çdo rast duhet të japë shpjegime në 

procesverbalin përkatës që mbahet për këtë qëllim; 

- nuk duhet të vendosë kërkesa, të cilat nuk janë të nevojshme dhe nuk kanë të bëjnë më 

përmbushjen e kriterit kualifikues të përcaktuar në DT. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga Grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës së fondit limit të 

kontratës në të cilën u vu re se për procedurën e prokurimit “Blerje dru zjarri për instutucionet e 

arsimit shkollor dhe parashkollor” dhe për procedurën e prokurimin me objekt “Ndërtim i ujësjellësit 

për fshatrat Gjocaj, Celhakaj dhe Hashmataj të Bashkisë Peqin nga AK nuk ka përllogaritur fondin 

limit të kontratës objekt prokurimi. 

15.1 Rekomandim: Titullari i AK, dhe përgjegjës i NJP të marrin masa për caktimin e grupit 

përgjegjës sipas rastit për përllogaritjen e fondit limit të prokurimeve dhe modalitet mbi të cilat do të 

bazohen referencat e cmimeve. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga drejtoria e Financës nuk janë vazhduar procedurat e mëtejshme 

ligjore për të kontabilizuar vlerën e gjobave prej 3,500,000 lekë, për 7 persona, bazuar në 

dokumentacionin e dërguar nga Inspektorati Mbrojtjes së Territorit Vendor, të protokolluara nga 

zyra e protokoll arkivit bashkia Peqin. 

-Nga drejtoria Juridike nuk janë vazhduar procedurat e mëtejshme ligjore për të kërkuar në 

Gjykatën Administrative, shndrimin e vendimit të kundërvajtjes, në titull ekzekutiv, bazuar në ligjin 

nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, nenin 24 -Shndrimi i  vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv’ dhe për arkëtimin e vlerës së gjobave prej 

3,500,000 lekë, bazuar në dokumentacionin e dërguar nga Inspektorati Mbrojtjes së Territorit 

Vendor, të protokolluara nga zyra e protokoll arkivit bashkia Peqin. 
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16.1 Rekomandim:Nga sektori Juridik në bashkëpunim me IMTV, të kërkohet në Gjykatë, 

shndërrimi i   vendimeve të kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24-Shndërrimi i 

vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv, të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 

”Për kundërvajtjet administrative” dhe arkëtimi i vlerës prej 3,500,000 lekë nga 7 persona, sipas 

pasqyrës nr. 10, bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit. 

Menjëherë. 

 

17.Gjetje nga auditimi: Mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DST nga 

Njësia e Prokurimit si dhe disa nga kriteret për kualifikim nuk ishin në lidhje të ngushtë me objektin 

e prokurimit, në kundërshtim me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 26, 28 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i 

dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2  

“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe 

të dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”, të 

tillë që proceset e ankimimit të jenë të bazuara në objektin e kontratës. 

17.1Rekomandimi: Nga Bashkia Peqin të merren masa për eliminimin e praktikave të vendosjes së 

kritereve për kualifikim të pa argumentuara si dhe në procesin e ankimimit për kriteret e 

kualifikimit grupi i shqyrtimit të bazohet në objektin e kontratës  

Menjëherë. 

 

 

C.1. 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 30/4/2015 “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 Udhëzimit të 

Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike (Bashkia Peqin), 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. Nëpunësi zbatues të ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në 

vlerën 6,925,665 lekë, si më poshtë: 

 

1.Gjetje nga auditimi: Në auditimin e kryer për krijimin e të ardhurave nga aplikimi i tarifave të 

urbanistikës, u konstatua se nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, 

nuk është aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e urbanistikës për çdo kantier ndërtimi, nga 

subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë. Bazuar në evidencat e Lejeve të 

ndërtimit për objekte të ndryshme private, me fonde jo publike dhe nga përllogaritjet e kryera, 

rezulton se subjektet private, nuk janë ngarkuar me detyrime për çdo kantier ndërtimi, për 9 

subjekte në vlerën 190,000 lekë me dëm ekonomik, nga të cilat 140,000 lekë për vitin 2019 dhe 

50,000 lekë për vitin 2020.  

Veprimi dhe mosveprimi është në shkelje me VKB nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave 

dhe tarifave vendore”, ndryshuar me VKB nr. 81, datë 22.12.2018 dhe VKB nr. 40, datë 11.12.2019 

“Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, kreu II, tabelat nr. 16, pika 5/b. 

1.1.Rekomandimi: Nga Bashkia Peqin, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të 

marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e 
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vlerës prej 190,000 lekë të konsideruar dëm ekonomik, nga 9 subjekte persona fizik, sipas aneksit, 

bashkangjitur Raportit të Auditimit. 

Menjëherë. 

 

2.Gjetje nga auditimi: Në auditimin e kryer për krijimin e të ardhurave nga tarifat vendore, u 

konstatua se nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Peqin, nuk është 

aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e pastrimit dhe largimit të mbeturinave urbane, për subjektet 

që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë, të cilat janë shpallur fitues në prokurimet e 

zhvilluara dhe kanë lidhur kontratat për kryerje punime të ndryshme ndërtimi, me fonde publike.  

Bazuar në evidencën e prokurimeve ku subjektet që janë kualifikuar si oferta e vlefshme dhe kanë 

lidhur kontrata për kryerjen e punimeve në territorin e Bashkisë dhe nga përllogaritjet e kryera, 

rezulton se nuk janë ngarkuar me detyrime për tarifën e pastrimit dhe largimit të mbeturinave 

urbane, për 5 subjekte ndërtimi në vlerën 650,000 lekë me dëm ekonomik, sipas aneksit, 

bashkangjitur Raportit Përfundimtar të auditimit. Veprimi dhe mosveprimi janë në shkelje të VKB 

nr. 75, datë 19.12.2017 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, ndryshuar me VKB nr. 81, 

datë 22.12.2018 dhe VKB nr. 40, datë 11.12.2019 “Për Sistemin e taksave dhe tarifave vendore”, 

kreu II, Tarifat vendore, pika 3. 

2.1.Rekomandimi: Nga Bashkia Peqin, Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, të 

merren masa duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative e ligjore për arkëtimin e 

vlerës prej 650,000 lekë, nga 5 subjekte ndërtimi, sipas aneksit, bashkangjitur Raportit të Auditimit. 

Menjëherë. 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së shkollës së mesme Pajovë Mustafa Kemal Ataturk”, 

Bashkia Peqin, me vlerë të kontratës (me tvsh) 54,208,454 lekë, fituar nga BOE “Bo.” Shpk & “P 

V” Shpk, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 261,528 lekë pa Tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1418 prot., 

datë 19.06.2019 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe BOE “Bo.” Shpk & “P V” 

Shpk, punimet nuk kanë përfunduar. (trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin nr. 5, datë 

02.04.2021). 

3.1. Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 261,528 lekë pa 

tvsh nga BOE “Bo.” Shpk & “P V” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 1140 prot 

datë 14.05.2019, me objekt: Rikonstruksion dhe ndërtim palestre së shkollës së mesme Pajovë 

Mustafa Kemal Ataturk”, Bashkia Peqin, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë. 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, Bashkia Peqin, me vlerë të kontratës (me Tvsh) 

50,353,455, fituar nga “Bo.” Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk, rezultuan diferenca në volume 

pune të pakryera në fakt në vlerën 744,984 lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1892 prot datë 27.10.2020 të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe BOE Bo.” Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk , Puniment 

në objekt nuk kanë përfunduar. (trajtuar më hollësisht në Akt Konstatimin nr. 6, datë 02.04.2021).  

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 744,984 lekë pa 

Tvsh nga “Bo.” Shpk & “P V” Shpk & “Zd.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 



137 
 

1892 prot datë 27.10.2020, me objekt: “Rehabilitimi i stacionit të pompave Peqin”, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

Menjëherë. 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe Hashmataj”, Bashkia Peqin, me vlerë të 

kontratës (me Tvsh) 97,446,844 lekë, fituar nga Lu” Shpk & “Bo. B”  Shpk & “G.P.G” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 137,300 lekë pa Tvsh. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 1689 prot datë 

24.09.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe BOE “Lu” Shpk & “Bo. B”  

Shpk & “G.P.G” Shpk, Puniment në objekt nuk kanë përfunduar.  

5.1. Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 137,300 lekë pa 

Tvsh nga Lu” Shpk & “Bo. B”  Shpk & “G.P.G” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 1689 prot datë 24.09.2020, me objekt: “Ndërtimi i ujësjellësit për fshatrat Gjocaj, Celhagaj dhe 

Hashmataj”, Bashkia Peqin, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë. 

 

6. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e kryer për realizimin e të ardhurave, nga dhënia me qira e 

aseteve të bashkisë, bazuar në evidencat e paraqitura për fondin e tokave pyjore, livadhe, kullota e 

toka pafrut, konstatohet se Bashkia Peqin, ka në administrim fond pyjor e kullosor gjithsej 8,442 ha, 

nga e cila 551,4 ha është zaptuar nga fermerë të Njësive Administrative; Përparim, Karinë, Pajovë, 

Shezë dhe Gjocaj.  

Sipërfaqja e tokave të zaptuara është mbjellë me kultura të ndryshme drufrutore si pemishte, 

ullishte, vreshta dhe kultura të ndryshme bujqësore bimë arash, është evidentuar për çdo familje për 

efekt të arkëtimit të vlerës së qirasë, pavarësisht se nuk janë lidhur kontrata qiraje me këta persona  

Nga bashkia, nuk është proceduar sipas kërkesave ligjore për ti dhënë me qira të këtyre aseteve, nuk 

janë lidhur kontrata midis dy palëve dhe nuk është ndjekur rruga ligjore për krijimin e të ardhurave 

nga këto prona, nuk është vazhduar për më tej për arkëtimin e detyrimeve financiare nga 

shfrytëzimi që u bëhet këtyre pronave nga fermerë të Bashkisë Peqin. 

Nisur nga fakti se tokat e zaptuara përdoren për qëllime bujqësore, për efekt të detyrimeve 

financiare është përllogaritur tarifa prej 6,000 lekë/ha në vit, bazuar në UKM nr. 1, datë 18.7.2012 

“Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore të pandara”. 

Sipas përllogaritjeve, detyrimi rezulton në vlerën 4,941,853 lekë, të ardhura të munguara, 

përkatësisht për vitin 2019 në vlerën 3,287,542 lekë dhe për 6 mujorin I re 2020 në vlerën 

1,654,311 lekë, sipas listave të familjeve të hartuara nga Bashkia, të paraqitura në pasqyrat nr. 6, 7 

dhe 8, bashkangjitur.  

6.1. Rekomandimi: Bashkia Peqin nëpërmjet strukturave të saj si; Drejtoria e Shërbimeve 

Bujqësore, Veterinare dhe Pyjeve në bashkëpunim me zyrën Juridike dhe Njësitë Administrative, të 

marrë masa për lidhjen e kontratave të qirasë me personat të cilët kanë zaptuara tokat bujqësore dhe 

të kërkojë arkëtimin e vlerës 4,941,853 lekë, të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë. 

Menjëherë. 
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C.2. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET  (3E), TË FONDEVE PUBLIKE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Shërbimi i pastrimit të qytetit, është bërë me sipërmarje sipas kontratës të 

lidhur me subjektin fitues pas procedurave të prokurimit; Subjekti “V G” shpk me NIPT  L51..4K, 

financuar gjithsej në shumën 29,437,575 lekë. 

Për vitin 2019, shërbimi i pastrimit, është në zbatim të kontratës të lidhur me Nr. 1327 datë 

28.12.2016. Gjatë këtij vitit, financimi i shpenzimeve të pastrimit, është në shumën totale 

23,395,679 lekë. 

Për vitin 2020 (Periudha Janar-Mars 2020), shërbimi i pastrimit, është në zbatim të kontratës të 

lidhur me Nr. 424 datë 27.02.2020. Gjatë këtij vitit, financimi i shpenzimeve të pastrimit, është në 

shumën totale 6,041,896 lekë. 

Pagesat janë bërë sipas faturave tatimore dhe situacioneve mujore të shërbimit të pastrimit të 

firmosura nga Subjekti Sipërmarrës, Kryetari i Bashkisë dhe Supervizori i Bashkisë. 

Evidentimi i shërbimit të pastrimit nuk është bërë duke mbajtur çdo ditë procesverbale mbi kryerjen 

e këtij shërbimi, për sipërfaqet ditore të pastruara, sipërfaqet e lara me ujë dhe për sasitë e 

mbeturina të transportuara, kjo praktikë është në kundërshtim me kërkesat e nenit 16 të kontratës të 

lidhur midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Peqin dhe Subjektit sipërmarrës “V G” shpk.  

1.1 Rekomandimi: Bashkia Peqin, të marë masat e nevojshme me qëllim, evidentimin cdo ditë të 

llojit dhe volumit të shërbimit të pastrimit të qytetit të kryer nga sipërmarësi “V G” shpk, në zbatim 

të kushteve të kontratës të lidhur midis palëve. 

Drejtoria e Financës, të mos paguajë situacionet dhe faturat mujore në rast se vlera e tyre, nuk janë 

të rakorduara me vlerat e proces verbaleve ditore mbi shërbimin e pastrimit të qytetit.  

Menjëherë  

 

2.Gjetje nga auditimi: Përllogaritja e kostos së shërbimit të pastrimit, nuk është në përputhje me 

“Planin Bashkiak të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për Bashkinë Peqin”. Mungon në 

përllogaritje e FL zëri i shërbimit “Ndarja e sistemimi i mbeturinave në vend depozitim e 

kompostim” me vlerë ekonomike vjetore 4,560,422 lekë pa Tvsh. Është shtuar zëri i shërbimit 

“Mirëmbajtje e rrugëve kryesore” me vlerë ekonomike vjetore 3,979,555 lekë pa Tvsh. 

2.1 Rekomandim:Nga Bashkia Peqin të merren masa për analizimin e efektit ekonomik të: 

- Vlerës ekonomike prej7,332,397 lekë pa Tvsh në vit kalendarik që OE fitues “V G” Shpk, ka 

përfituar si rezultat i përllogaritjes së gabuar të fondit limit; 

- mos përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Ndarja e sistemimi i mbeturinave në vend depozitim e 

kompostim” me vlerë ekonomike vjetore 4,560,422 lekë pa Tvsh; 

- përfshirja në FL e zërit të shërbimit “Mirëmbajtje e rrugëve kryesore” me vlerë ekonomike vjetore 

3,979,555 lekë pa Tvsh. 

Menjëherë 

 

3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i DT datë 17.10.2016 dhe DT datë 31.01.2020, “Planin 

Bashkiak të Menaxhimit të Mbetjeve të Ngurta për Bashkinë Peqin”, kontratën e shërbimit nr.1327 

prot, datë 28.12.2016 “Shërbimi i pastrimit dhe depozitimit të mbetjeve urbane në Bashkinë e 

Peqinit” u konstatua se në plotësimin e kërkesave të Pikën 3.3.e të kapacitetit teknik mungon 

argumentimi dhe justifikimi teknik dhe ligjor për përmbushjen e tij.  
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3.1Rekomandim: Nga Bashkia Peqin të merren masa për analizimin e efektit që ka shkaktuar 

vendosja e kërkesave/kritereve të panevojshme që nuk mundësojnë trajtim të njëjtë për të gjithë 

kandidatët dhe ofertuesit dhe të mos shërbejnë si pengesa për konkurrencën e hapur në 

prokurimin publik. Specifikimet teknike duhet të përshkruajnë qartë kërkesat e Autoritetit 

Kontraktor për realizimin e shërbimit. 

Menjëherë. 

 

4.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të OE “V G” SHPK hedhur në sistemin 

elektronik të Agjencisë të Prokurimit Publik konstatohen që:  

- Dokumentacioni i paraqitur nga OE për mjetin me targa AA..NX (me kontratë qeraje) nuk është i 

kategorisë “Makinë teknologjike” sipas përcaktimit të Kodit Rrugor të RSH, neni 58 dhe i “Lejes 

së Qarkullimit”, pika 1, “Lloji i mjetit” “APV” (Automjet për Përdorim të Vecantë), dhe kërkesës 

së Autoritetit Kontraktor në DST (specifikimet teknike). Nga verifikimi i dokumentacionit të këtij 

mjeti dhe konkretisht “Lejes së Qarkullimit” me nr. TRDA..16, rezulton se ai i përket llojit 

“Kamion”, dhe jo “APV”; 

- OE “V G” SHPK nuk ka dëshmuar se disponon jo më pak se 300 kontenierë me volum 1.1 m3, 

shoqëruar me akt pronësie- akt zhdoganimi, faturë tatimore blerje/ose me qira. (nqs disponohen 

me qira duhet të dorëzonte kontratën e qirasë të vlefshme për gjatë gjithë periudhës së kontratës 

shoqëruar me aktin e pronësisë të qiradhënësit). 

4.1Rekomandimi: Në këto kushte, KVO në vendimarrjen e vet duhej të udhëhiqej nga qëllimi 

kryesor i ligjit të prokurimeve publike ai i “sigurimit të dobishmërisë maksimale të përdorimit të 

fondeve publike”. Në të tilla rrethana KVO duhet ta skualifikonte OE “V G” shpk, për mos 

plotësim të kritereve te vecanta dhe të anullonte procedurën e prokurimit. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Gjatë vitit 2019 dhe 2020, Bashkia Peqin, ka financuar Shoqërinë “Klubin e 

Futbollit Shkumbini” sha Peqin në shumën totale 7,850,000 lekë. 

Krijimi i Shoqërisë “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha, është miratuar me Vendim të Këshillit të 

Bashkisë nr. 15, datë 25.03.2011, me kapital 100% të Bashkisë Peqin. 

Ky klub, është financuar nga Bashkia Peqin duke i transferuar fondet ku për vitin 2019 janë në 

shumën 5,353,000 lekë dhe për periudhën Janar 2020- Maj 2020, në shumën 2,485,000 lekë. 

Në programet e viteve buxhetore 2019 dhe 2020, janë miratuar me Vendim të Këshillit të Bashkisë 

në zërin “Transferta për sportin”, fondet për financimin e këtij klubi, përkatësisht për vitin 2019 

janë miratuar në shumën 8,000,000 lekë dhe për vitin 2020, janë miratuar në shumën 10,200,000 

lekë. Në këto Vendime, nuk është përcaktuar qëllimin e këtij financimi dhe destinacioni i këtyre 

fondeve. 

Për këto financime, nuk ka miratim nga Bordi i Shoqërisë  “Klubit të Futbollit Shkumbini” sha për 

destinacionin e fondeve; për mbulimin e shpenzimeve të aktiviteteve ose me destinacion shtesë të 

kapitalit të kësaj Shoqërie. 

Kontabilizimi i këtyre shpenzimeve, është bërë në debi të llogarive të shpenzimeve. 

Kjo praktikë e financimit të “Klubit të Futbollit, Shkumbini” sha, pa miratim të asamblesë të 

shoqërisë për destinacionin e këtij financimi, është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9901, 

datë 14.04.2008 “Për tregtarët dhe shoqëritë tregtare” i ndryshuar nenet 135, 145 dhe 168, të ligjit 

nr. 7892, datë 21.12.1994 “Për sponsorizimet” i ndryshuar nenet 1, 3, 4, ligjit nr. 79/2017 “Për 

sportin” neni 3, pika 28, neni 20 dhe ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore" nenet 25 dhe 

54.  
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5.1 Rekomandimi: Bashkia Peqin, të analizojë performancën financiare të Shoqërisë “Klubit të 

Futbollit Shkumbini” sha dhe mbi këtë bazë, të përcaktojë për të ardhmen vlerën dhe destinacionin 

e fondeve për këtë subjekt, në zbatim të kërkesave ligjore të sipërcituara.  

Menjëherë. 

 

Në rastin e fillimit të procedurave gjyqësore në funksion të zbatimit të rekomandimeve për “Masa 

për shpërblim dëmi”, nga ana e Bashkisë Peqin, të kërkohet prezenca e KLSH-së, si palë e tretë në 

proces gjyqësor, duke informuar njëkohësisht KLSH-në, në lidhje me ecurinë dhe zhvillimet 

përgjatë procesit gjyqësor. 

 

 

IV. ANEKSET 

 

IV/2.3. MBI PLANIFIKIMIN DHE ZBATIMIN E BUXHETIT. 

 

Pasqyra Nr. 1 e lejeve të ndërtimit periudha 01.01.2019-30.06.2020. 
Nr. Përfitues Objekti Vendndodhja Data e miratimit  të 

L.Ndërt. 

Sip.m² 

1 R.C. Podrum 1kat +banese 1kat Karine Nr.45,datë 27.02.2019 185 

2 P.S. Banese 2 kat Çengelaj Nr.50,datë 09.04.2019 245 

3 A.F. Podrum 1kat +banese 2kat Rrumbullakë Nr.49,datë 09.04.2019 241 

4 Q.A.SH. Shtese 1 kt mbi banesen ekz 2 kt Bishqem fushë Nr.53,datë 07.05.2019 190 

5 F.B. Banese 1kat. Peqin Nr.63,datë 06.08.2019 115 

6 B.S. Shtese kati mbi godinen ekz 1 kat Bishqem/.Pajove Nr.64,datë 06.08.2019 198 

7 S.M. Podrum + Banese 2-kat Paulesh/Pajove Nr.70,date 07.11.2019 250 

8 K.C. Banese 2 kt me çati Rrumbullak/Gjocaj Nr.73, datë 15.01.2020 167 

9 E.H. Shtese objekti 1 kt me çati BishqemPajove Nr.75, datë 15.01.2020 154 

  TOTALI    

 

Pasqyra Nr. 2 e detyromeve për tarifën e urbanistikës nga dhënia e lejeve të ndërtimit viti 2019, 

2020. 
Nr. Përfitues Objekti Vendndodhja Data e miratimit  të 

L.Ndërt. 

Sip.m²  Tarfia  

1 R.C. Podrum 1kat +banese 1kat Karine Nr.45,datë 27.02.2019 185 20,000 

2 P.S. Banese 2 kat Çengelaj Nr.50,datë 09.04.2019 245 20,000 

3 A.F. Podrum 1kat +banese 2kat Rrumbullakë Nr.49,datë 09.04.2019 241 20,000 

4 Q.A.SH. Shtese 1 kt mbi banesen ekz 2 kt Bishqem fushë Nr.53,datë 07.05.2019 190 20,000 

5 F.B. Banese 1kat. Peqin Nr.63,datë 06.08.2019 115 20,000 

6 B.S. Shtese kati mbi godinen ekz 1 kat Bishqem/.Pajove Nr.64,datë 06.08.2019 198 20,000 

7 S.M. Podrum + Banese 2-kat Paulesh/Pajove Nr.70,date 07.11.2019 250 20,000 

8 K.C. Banese 2 kt me çati Rrumbullak/Gjocaj Nr.73, datë 15.01.2020 167 25,000 

9 E.H. Shtese objekti 1 kt me çati BishqemPajove Nr.75, datë 15.01.2020 154 25,000 

  TOTALI    190,000 

 

Pasqyra N. 3 e subjekteve që kanë lidhur kontrata për kryerje punimesh viti 2019. 
Nr Fituesi Kontrata  Vlera e kontrates 

1 B 93 II NR.1692 Prot Date 30/07/2019 13,213,279 

2 B.O.E "BO. B" & "P V NR.838 Prot Date 30/08/2018 39,419,187 

3 B.O.E Llu. "SHPK & "G.P.G CO" NR.1140 Prot Date 14/05/2019 13,498,850 

4 B.O.E "BO. B" & "P V NR.1418 Prot Date 19/06/2019 54.208.454 

5 B.O "BO. B" & "Ra. Co"SHPK NR.1638 Prot Date 23/07/2019 21.228.534 

 

Pasqyra nr. 4 e detyrime të subjekteve, për tarifën e pastrimit, viti 2019. 
Nr Fituesi Kontrata  Tarifa Pastrimit 

130,000 lekë/vit 
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1 B 93 II NR.1692 Prot Date 30/07/2019 130,000 

2 B.O.E "BO. B" & "P V NR.838 Prot Date 30/08/2018 130,000 

3 B.O.E Llu. "SHPK & "G.P.G CO" NR.1140 Prot Date 14/05/2019 130,000 

4 B.O.E "BO. B" & "P V NR.1418 Prot Date 19/06/2019 130,000 

5 B.O "BO. B" & "Ra. Co"SHPK NR.1638 Prot Date 23/07/2019 130,000 

 TOTALI  650,000 

 

Pasqyra Nr. 5 e tokave pa fryt, pyjeve, kullotave, livadheve të zaptuara nga fermerët sipas NjA vitet 

2019-2020. 
Nr NJ.ADM Tokë   

pafrut 

Tokë   

pyjore 

Tokë   

livadhe/kullotë 

Totali  

Sipërfaqja në ha  

1 PERPARIM 9,117 0,099 35,977 45,193 

2 KARINE 16,476 2,115 40,14 58,731 

3 PAJOVE 3,42 33,46 125,803 162,683 

4 SHEZE 17,4 58,84 39,66 115,9 

5 GJOCAJ 109,37 58,59 0,97 168,93 

  TOTALI 155,78 153,104 242,55 551,437 

 

Pasqyra Nr. 6 e tokave pa fryt, pyjeve, kullotave, livadheve të zaptuara nga fermerët sipas NjA viti 

2019. 
Nr NJ.ADM Tokë   

pafrut 

Tokë   

pyjore 

Tokë   

livadhe/kullotë 

Totali  

në ha 

Tarifa  

leke/ha 

Detyrimi 

ne leke 

Arketuar 

ne leke 

Difernca  

ne leke 

1 PERPARIM 9,117 0,099 35,977 45,193 6,000 271,158 0 271,158 

2 KARINE 16,476 2,115 40,14 58,731 6,000 352,386 21,080 331,306 

3 PAJOVE 3,42 33,46 125,803 162,683 6,000 976,098 0 976,098 

4 SHEZE 17,4 58,84 39,66 115,9 6,000 695,400 0 695,400 

5 GJOCAJ 109,37 58,59 0,97 168,93 6,000 1,013,580 0 1,013,580 

  TOTALI 155,78 153,104 242,55 551,437   3,308,622 21,080 3,287,542 

 

Pasqyra Nr. 7 e tokave pa fryt, pyjeve, kullotave, livadheve të zaptuara nga fermerët sipas NjA 6 

mujori I-rë 2020. 
Nr NJ.ADM Tokë   

pafrut 

Tokë   

pyjore 

Tokë   

livadhe/kullotë 

Sip. dy Tarifa  

leke/ha 

Detyrimi  

6 M I rë 

2020 

Arketuar 

ne leke 

Difernca  

ne leke 

1 PERPARIM 9,117 0,099 35,977 45,193 6,000 135,579 0 135,579 

2 KARINE 16,476 2,115 40,14 58,731 6,000 176,193 0 176,193 

3 PAJOVE 3,42 33,46 125,803 162,683 6,000 488,049 0 488,049 

4 SHEZE 17,4 58,84 39,66 115,9 6,000 347,700 0 347,700 

5 GJOCAJ 109,37 58,59 0,97 168,93 6,000 506,790 0 506,790 

  TOTALI 155,78 153,104 242,55 551,437   1,654,311 0 1,654,311 

 

Pasqyra Nr. 8 Përmbledhëse e detyrimeve për periudhën 01.01.2019 deri 30.06.2020. 
Nr NJ.ADM Siperfaqja në 

ha 

Tarifa  

leke/dy 

Detyrimi viti 

2019 ne leke 

Detyrimi janar-

qershor 2020 

Totali 01.01.2019-

30.06.2020 

1 PERPARIM 45,193 600 271,158 135,579 406,737 

2 KARINE 58,731 600 331,306 176,193 507,499 

3 PAJOVE 162,683 600 976,098 488,049 1,464,147 

4 SHEZE 115,9 600 695,400 347,700 1,043,100 

5 GJOCAJ 168,93 600 1,013,580 506,790 1,520,370 

  TOTALI 551,437   3,287,542 1,654,311 4,941,853 

 

ALUIZNI/ASHK 

Pasqyra Nr. 9 e detyrimeve për personat e pajisur me leje legalizimi deri 30.06.2020. 
Nr. Emër Atësia Mbiemër Funksioni Vendndodhja Sip/m2 Vlera e 
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Taksës 

1 P H H Banim Bishqem koder 400 64,727 

2 B M T Banim Shezë 417 67,345 

3 H M T Banim Karthnekë 149 24,135 

4 SH B GJ Banim Perparim 255 41,190 

5 A T K Banim Çengelaj 241 39,024 

6 F P S Banim Grykshi madh 102 16,408 

7 E N S Banim Grykshi madh 256 41,303 

8 L RR F Banim Pekisht 132 21,387 

9 A H J Banim Kurtaj 240 38,733 

10 XH R T Banim Karthnekë 71 11,526 

11 L I K Banim Sheze  e madhe 130 21,031 

12 N M T Banim L."Teqe" Peqin 345 55,706 

13 M M B Banim Çelhakaj 254 41,125 

14 D I G Banim Gjocaj 129 20,870 

15 K F D Banim Bardhas 304 49,095 

16 G M H Banim Kurtaj 308 49,854 

17 A F H Banim Kurtaj 104 16,731 

18 SH S SH Banim Hasmashaj 278 44,940 

19 A XH G Banim Çelhakaj 204 32,945 

20 S S C Banim Pajovë 493 79,712 

21 M H T Banim Karthnekë 111 17,911 

22 B N XH Banim Rrumbullakë 114 18,429 

23 F K E Banim Gjocaj 289 46,751 

24 F M SH Banim Kurtaj 435 70,320 

25 S M H Banim Bishqem 229 37,067 

26 F M T Banim Gjocaj 214 34,546 

27 H Q K Banim Gjocaj 268 43,324 

28 A S SH Banim Hasmashaj 217 35,144 

29 R B D Banim Çelhakaj 110 17,701 

30 M F T Soc-Eko Lazarenj 323 52,247 

31 M I T Banim Karthnekè 282 45,651 

32 I SH S Banim Çengelaj 163 26,382 

33 G I K Banim Bishqem  fushë 218 35,176 

34 H S LL Banim Bicaj 136 22,050 

35 S B XH Banim Vashaj 145 23,472 

36 K SH H Banim Vashaj 227 36,728 

37 K R B Banim Bicaj 327 52,861 

38 S SH D Banim Pekisht 282 45,651 

39 M SH B God kom Trashë 266 42,936 

40 SH G LL Soc-Eko Perparim 104 16,731 

41 M M K God kom Sheze e madhe 393 63,595 

42 A XH D Banim Perparim 421 68,105 

43 M B K God kom Çelhakaj 332 53,734 

44 A H T Banim Shezë 167 27,013 

45 S N T Banim Karthnekë 113 18,316 

46 E G F Banim Pekisht 140 22,632 

47 N O T Banim Pajovë 125 20,191 

48 A D P Banim L."Teqe" Peqin 316 51,051 

49 D O S Banim Gjocaj 130 21,064 

50 E SH T Banim Lazarej 155 25,040 

51 B E T Banim Gjocaj 296 47,898 

52 E Q M Banim Lisnaj 179 28,920 
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53 I SH K Banim Shezë e madhe 275 44,487 

54 B S K Banim Përparim 192 31,102 

55 K SH C Banim Trash 101 16,359 

56 E L H Banim Caushaj 159 25,638 

57 B V S Banim Lisnaj 128 20,643 

58 SH N T Banim Trash 269 43,501 

59 A K K Banim Arvend 133 21,516 

60 R P Z Banim Perparim 133 21,419 

61 D H T  Banim Sheze 99 15,988 

62 R R H Banim Çelhakaj 261 42,160 

63 A I S Banim Vashaj 62 9,958 

64 M XH H Banim Trash 70 45,005 

65 D T J Banim Karine 117 18,833 

66 M M D Banim Perparim 147 23,699 

67 B A H Banim Hasmashaj 112 18,089 

68 I F E Banim Çelhakaj 106 17,087 

69 T R H Banim Bregas 260 41,949 

70 A A G Banim Çopanaj 131 21,193 

71 M R H Banim Trash 328 53,088 

72 A B XH Banim Hasmashaj 346 55,933 

73 B Q S Banim Vashaj 347 56,094 

74 XH SH P Banim Pajove 338 54,688 

75 A M S Banim L ''Çesme''Peqi 262 42,289 

76 R P T Banim karthneke/sheze 278 45,005 

77 F G F Banim Pekisht 125 20,272 

78 M A C Banim Pekisht 79 12,706 

79 V I K Banim Çelhake 177 28,661 

80 A I K Banim Çelhake 222 35,920 

81 SH J C Banim Pekisht 132 21,290 

82 T R F Banim Pekisht 289 46,670 

83 A M F Banim Pekisht 242 39,104 

84 R H K Banim L ''Çesme''Peqi 159 25,671 

85 B M C Banim Lolaj 112 18,122 

86 F B J Banim Drangaj/Karin 148 23,876 

87 A SH H Banim Caushaj/Perpar 272 44,035 

88 L M J Banim Drangaj/Karin 123 19,884 

89 D A G Banim Çopanaj/Perpa 133 21,435 

90 D M C Banim Lolaj 258 41,755 

91 A I SH Banim L ''Çesme''Peqi 112 18,025 

92 S A M Banim L '' Xhami''Peq 77 12,415 

93 D J B Banim Perparim 269 43,518 

94 R SH C Banim Lolaj 342 55,254 

95 XH K K Banim Lolaj 109 17,604 

96 J F C Banim Perparim 123 19,851 

97 D G H Banim Perparim 102 16,424 

98 A M B Banim Bishqem 237 38,296 

99 K Q GJ Banim Çengelaj 98 15,794 

100 K N S Banim Vashaj 78 12,658 

101 R N S Banim Vashaj 178 28,758 

102 N O H Banim Vashaj 129 20,821 

103 A D H Banim Perparim 275 44,407 

104 A A T Banim Karthneke 300 48,561 

105 K T D Banim Drangaj/Karin 214 34,594 

106 F A T Banim Karthnek/Shez 158 25,606 
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107 A M S Banim Vashaj 155 25,024 

108 D K S Banim Vashaj 138 22,244 

109 XH S H Banim Leqit 262 169,414 

110 XH H B Banim Leqit 210 34,012 

111 V SH T Banim Bishqem  koder 140 22,632 

112 SH B K Banim Çelhakaj 246 39,767 

113 L K M Banim Rrumbullake 113 18,235 

114 F S E Banim Gjocaj 121 19,609 

115 M T C Banim Pajove 188 30,326 

116 F H C Banim Kurtaj 105 16,941 

117 M S T Banim Sheze 103 16,667 

118 L RR M Banim Rrumbullake 118 19,124 

119 F A T Banim Copanej 171 27,627 

120 M B K Banim Sheze 455 73,537 

121 Z S H Banim Hasmashaj 203 32,881 

122 M H V Banim Leqit 324 52,392 

123 A B GJ Banim Perparim 469 75,784 

124 B S XH Banim Gjocaj 128 20,708 

125 M V E Banim Celhakej 263 42,499 

126 B M T Soc-Eko Sheze 162 104,558 

127 A B GJ Banim Lazarej 155 24,992 

128 H K B Banim Lazarej 317 162 

129 G E P Banim Lazarej 192 31,038 

130 V SH T Banim Lazarej 100 16,166 

131 N SH T Banim Lazarej 266 43,033 

132 N H B Banim Gjocaj 320 51,762 

133 Y M T Banim Lazarej 181 29,324 

134 F R C Banim Pekisht 193 31,248 

135 I S H Banim Bishqem koder 248 40,107 

136 Y H V Banim Leqit 273 44,083 

137 S H S Banim Grykshi madh 82 13,240 

138 A R C Banim Lazarej 626 101,164 

139 A N S Banim Paulesh 100 16,166 

140 F H D Banim Drangaj 146 23,553 

141 H R H Banim Leqit 169 27,287 

142 B A XH Banim Lolaj 114 18,429 

143 B H P Banim Çopanaj 557 90,106 

144 F G S Banim Grykshi  madh 115 18,623 

145 S G S Banim Grykshi  madh 105 16,941 

146 B G S Banim Grykshi  madh 259 41,804 

147 K V T Banim Fatishe 323 52,166 

148 J Q M Banim Bishqem 114 18,493 

149 F S H Banim Bishqem 125 20,255 

150 Z SH T Banim Karthneke 236 38,118 

151 B R D Banim Çelhake 226 36,502 

152 K R XH Banim Hasmashaj 171 27,562 

153 M A G Banim Bardhas 266 17,216 

154 N A XH Banim Lolaj 107 17,216 

155 O H S Banim Fatishe 187 30,246 

156 G I C Banim Peqin 136 22,034 

157 A Q M Soc-Eko L.Xhami Peqin 35 5,609 

158 G K E Banim L.Xhami Peqin 475 76,705 

159 D Q LL Banim L.Çesme Peqin 92 14,872 

160 M SH LL Soc-Eko L.Çesme Peqin 451 72,858 
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161 R I B Banim L.Xhami Peqin 80 12,981 

162 B J S Banim L.Xhami Peqin 116 18,703 

163 H B D Banim L.Çesme Peqin 208 33,689 

164 M P S Banim Bishqem koder 133 21,500 

165 A M H Banim Bishqem  koder 147 23,682 

166 E A P Banim Bishqem  koder 108 17,475 

167 F A P Banim Bishqem koder 158 25,525 

168 SH A M Banim Bishqem  koder 240 38,813 

169 N S B Banim Bishqem  koder 155 25,008 

170 R RR J Banim L.Çesme Peqin 281 45,344 

171 C P D Banim Çelhake 153 24,733 

172 D B K Banim Bishqem  koder 414 66,909 

173 F Z T Banim Karthneke 294 47,446 

174 P N S Banim Vashaj 250 40,414 

175 SH S SH Banim Gjocaj 155 25,024 

176 A P P Banim Gjocaj 152 24,555 

177 D I K Banim L.Çesme Peqin 122 19,690 

178 Z B S Banim Lisnaj 161 26,091 

179 SH M S Banim Vashaj 199 32,202 

180 I D S Banim Çelhake 159 25,703 

181 F H T Banim Karthneke 296 47,915 

182 S H T Banim Karthneke 148 23,990 

183 H V B Banim Perparim 323 52,279 

184 H H T Banim Karthneke 109 17,604 

185 S N F Banim Pekisht 147 23,747 

186 L Q C Banim Pekisht 160 25,816 

187 K A S Banim Gryksh I madh 324 52,295 

188 R G K Banim Çengelaj 380 61,348 

189 F D C Banim Shezë 132 21,355 

190 P K S Banim Bishqem  fushë 278 44,989 

191 H N B Banim Lazarej 177 114,710 

192 R R S Banim Paulesh 284 45,910 

193 P Q S Banim Paulesh 304 49,078 

194 E Q S Banim Paulesh 112 18,170 

195 M H T Banim Lazarenj 292 47,203 

196 N H P Banim Perparim 145 23,424 

197 N B C Banim Fatishë 202 32,622 

198 A K S Banim Paulesh 358 57,937 

199 H R T Banim Pajove 134 21,597 

200 M H S Banim Paulesh 110 17,717 

201 R H S Banim Paulesh 144 23,246 

202 L H B Banim Paulesh 161 104,364 

203 H D S Banim Paulesh 183 118,137 

204 E H B Banim Paulesh 184 118,719 

205 XH RR S Banim Paulesh 119 19,172 

206 XH RR S Soc-Eko Paulesh 90 58,196 

207 Z R S Banim Paulesh 141 22,777 

208 M S S Banim Paulesh 342 55,286 

209 H Q S Banim Paulesh 304 49,078 

210 B B S Banim Paulesh 96 15,519 

211 SH B S Banim Paulesh 128 20,627 

212 Z H S Banim Paulesh 417 67,426 

213 M N B Banim Paulesh 202 32,719 

214 A RR S Banim Paulesh 301 48,707 
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215 M Q S Banim Paulesh 251 40,511 

216 H M B Banim Gjocaj 371 59,909 

217 Y M K Banim L.Xhami Peqin 355 57,452 

218 D A D Banim Karine 256 41,448 

219 B SH M Banim Paulesh 147 23,796 

220 A N S Banim Paulesh 100 16,166 

221 Y D T Banim Gjocaj 551 89,023 

222 Z M T Banim Sheze 305 49,353 

223 M SH P Banim Fatishe 147 23,699 

224 I SH T Banim Karthnekë 411 66,473 

225 D N B Banim Trashë 113 18,283 

226 Y SH S Banim Vashaj 232 37,552 

227 N H S Banim Vashaj 253 40,963 

228 S N H Banim Kodras 457 73,796 

229 A R T Banim Karthnekë 243 39,298 

230 M V H Banim Trash 319 51,600 

231 A O H Banim Vashaj 118 19,059 

232 Z K T Banim Karthnekë 143 23,084 

233 H S R Banim Vashaj 331 53,427 

234 A M C Banim Pekisht 398 64,355 

235 F J GJ Banim Çengelaj 310 50,178 

236 A S G Banim Gjocaj 174 28,063 

237 S D G Banim Gjocaj 174 28,063 

238 A N T Banim Gjocaj 262 42,305 

239 J A B Banim Çengelaj 105 16,958 

240 M S X Banim Çengelaj 138 22,260 

241 T B H Banim Trash/sheze 87 14,096 

242 S R M Banim L."Teqe" Peqi 572 92,402 

243 G B B Banim Vashaj 298 48,189 

244 B N K Banim Pekisht 233 37,730 

245 L P C Banim Celhakej 372 60,119 

246 H S E Banim Gjocaj 115 18,509 

247 L M C Banim Celhakej 253 40,915 

248 D D J Banim Kurtaj 160 25,832 

249 I H D Banim Hasmashaj 128 20,692 

250 A K D Banim Rrumbullake 160 25,849 

251 A P B Banim Pekisht 117 18,849 

252 N G XH Banim Gjocaj 325 52,538 

253 XH M O Banim Celhakej 142 22,907 

254 N S D Banim Hasmashaj 108 17,523 

255 R F K Banim Gjocaj 312 50,356 

256 G D J Banim Kurtaj 278 162 

257 M H XH Banim Perparim 193 31,199 

258 F I G Banim Celhakej 291 46,977 

259 A R D Banim Celhakej 121 19,560 

260 K P B Banim Pekisht 132 21,306 

261 D A C Banim Pekisht 104 16,812 

262 A V K Banim Hasmashaj 212 34,336 

263 T B H Banim Trash 87 14,096 

264 N A S Banim Vashaj 104 16,747 

265 G S C Banim Lolaj 89 14,355 

266 M B K Banim Çelhakaj 332 53,734 

267 I H S Banim Pajovë 115 18,590 

268 A Q K Banim L.'Teqe" Peqin 171 27,643 
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269 H A B Banim Bishqem kodër 213 137,795 

270 Z S S Banim Gryksh I madh 303 48,949 

271 H R S Banim Gryksh I madh 123 19,867 

272 S H H Banim Bishqem 244 39,508 

273 N R S Banim Gryksh I madh 125 20,158 

274 F N S Banim Paulesh 240 38,765 

275 SH I T Banim Pajovë 259 41,933 

276 K A T Banim Pajovë 239 154,801 

277 B F SH Banim Leqit 320 51,730 

278 L A M Banim Bishqem  fush 131 21,241 

279 Y SH T Banim Përparim 262 42,418 

280 H L T Banim Lazarenj 126 20,336 

281 Y H B Banim Lazarenj 454 73,327 

282 H R XH Banim Lazarenj 290 46,896 

283 A G F Banim Pekisht 254 41,077 

284 A B T Banim Fatishë 124 19,964 

285 H SH H Banim Përparim 145 23,408 

286 M I L Banim L.'Çesme' Peqi 209 33,737 

287 K J H Banim Trash 112 18,138 

288 A K C Banim Shezë e vogel 94 15,131 

289 S J B Banim Pekisht 157 25,428 

290 M A C Banim Pekisht 121 19,593 

291 A B S Banim Vashaj 98 15,891 

292 M R B Banim Pekisht 144 23,311 

293 P A F Banim Pekisht 275 44,374 

294 H S S Banim Vashaj 263 42,548 

295 S M S Banim Vashaj 113 18,283 

296 B D XH Banim Rrumbullake 108 17,459 

297 SH A H Banim Kodras/Perpar 348 56,256 

298 S H S Banim Vashaj 266 43,016 

299 B B S Banim Vashaj 265 42,839 

300 B R B Banim Pekisht 288 46,492 

301 SH S B Banim Pekisht 453 73,278 

302 P XH H Banim Vashaj 335 54,090 

303 R E B Banim Pekisht 197 31,895 

304 N S B Banim Pekisht 454 73,311 

305 R A C Banim Pekisht 106 17,135 

306 T S E Banim Gjocaj 221 35,677 

307 B A G Banim Çopanaj 115 18,558 

308 S J K Banim Pekisht 194 31,345 

309 B J K Banim Pekisht 121 19,544 

310 D A S Banim Vashaj 131 21,193 

311 P K T Banim Karthneke 449 72,551 

312 N R S Banim Vashaj 126 20,352 

313 A I M Banim Vashaj 330 53,362 

314 K K H Banim Perparim 385 62,173 

315 K M F Banim Pekisht 378 61,041 

316 A J K Banim Pekisht 120 19,366 

317 R T T Banim Karthneke 354 57,258 

318 A H S Banim Vashaj 147 23,812 

319 A R B Banim Paulesh 152 24,523 

320 A M T Banim Pajove 118 19,011 

321 M R R Banim Vashaj 88 14,177 

322 A I R Banim Vashaj 315 50,970 
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323 A M M Banim Bishqem kode 171 27,578 

324 K A K Banim Fatishe 449 72,632 

325 H H Z soc-eko Perparim 1,025 165,696 

326 L R H Banim Lisnaje 355 57,339 

327 G XH K Banim Pajove 133 21,500 

328 Q I B Banim Perparim 275 44,439 

329 K I B Banim Perparim 77 12,431 

330 B I B Banim Perparim 94 15,212 

331 A G B Banim Perparim 203 32,784 

332 H B T Banim Sheze e vogel 229 37,067 

333 Q R B Banim Pekisht 388 62,738 

334 L M S Banim Vashaj 133 21,484 

335 N A XH Banim Perparim 175 28,322 

336 C A XH Banim Perparim 250 40,462 

337 I M M Banim Karinë 126 81,603 

338 I M M soc-eko Karinë 109 70,676 

339 SH K S Banim Peqin 177 28,678 

340 B R B Banim Sheze 265 42,903 

341 M A S Banim Bishqem fushe 157 25,299 

342 I A L Banim Lazarej 302 48,884 

343 A D Q Banim Pajove 296 47,882 

344 O I S Banim Gryksh  Pajov 149 24,087 

345 K H SH Banim Bishqem fushe 228 36,857 

346 H N E Banim L.Xhami.Peqi 159 25,671 

347 B N H Banim Leqit/Pajove 185 29,939 

348 F S S Banim Leqit/Pajove 236 38,199 

349 K H V Banim Leqit/Pajove 106 17,184 

350 Y R C Banim Pekisht 237 38,231 

351 A S T Banim Sheze e vogel 537 86,825 

352 B M T Banim Pajove 211 34,125 

353 R N S Banim Grykshi madh 198 31,992 

354 L S T Banim Sheze e vogel 155 25,057 

355 Q K V Banim Leqit / Pajove 264 42,709 

356 A XH C Banim Sheze e vogel 95 15,293 

357 M M S Banim Paulesh 184 29,680 

358 XH R C Banim Pekisht 213 34,497 

359 I M C Banim Trash 279 45,150 

360 H I S Banim Paulesh 119 19,156 

361 F SH C Banim Shezë 294 47,462 

362 S SH M Banim Bishqem  fush 353 57,048 

363 B N H Banim Paulesh 166 26,786 

364 F N H Banim Bishqem   kode 113 18,267 

365 E SH S Banim Paulesh 285 46,072 

366 SH SH V Banim Bishqem   fush 265 42,839 

367 A H S Banim Vashaj 150 24,232 

368 M O S Banim Paulesh 307 49,563 

369 L SH D Banim Bishqem  fush 171 27,708 

370 S N H Banim Leqit 214 34,578 

371 S XH G Banim Hasmashaj 329 53,201 

372 N I T Banim Gjocaj 249 40,268 

373 A M B Banim Perparim 146 23,537 

374 L M T Banim Karthneke 253 40,915 

375 F R C Banim Pekisht 193 31,248 

376 M A S Banim Bishqem fushe 329 53,104 
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377 B SH S soc-eko Lisnaje 140 90,527 

378 S H K Banim Çengelaj 393 63,579 

379 S H K Banim Çengelaj 367 59,327 

380 R G K Banim Çengelaj 380 61,348 

381 H K B Banim Bishqem 313 50,550 

382 K P T Banim Gjevur 203 32,800 

383 B R H Banim Perparim 358 57,905 

384 T O H Banim Perparim 101 16,376 

385 K A K Banim Pajove 137 22,211 

386 XH M SH Banim Pajove 101 16,246 

387 RR H M Banim Pajove 163 26,301 

388 H L T Banim Pajove 292 47,155 

389 M Q M Banim Pajove 106 68,477 

390 A V K Banim Pajove 97 15,745 

391 G R RR Banim Pajove 264 42,661 

392 N SH T Banim Pajove 226 36,481 

393 I D D Banim Pajove 87 13,983 

394 L O T Banim Pajove 102 16,456 

395 O A SH Banim Pajove 144 23,327 

396 XH S P Banim Pajove 132 21,355 

397 F S K Banim Gjocaj 292 47,203 

398 G D K Banim Çengelaj 125 20,272 

399 S S B Banim Perparim 118 19,124 

400 D RR S Banim Grykshi madh 114 18,380 

401 RR R S Banim Grykshi madh 102 16,521 

402 F M S Banim Grykshi madh 100 16,198 

403 C N S Banim Grykshi madh 219 35,322 

404 P A B Banim Hasmashaj 278 179,502 

405 D K H Banim Trash 196 31,604 

406 E S T Banim Shezë e vogel 124 20,045 

407 S O T Banim Bishqem 88 14,226 

408 Q A F Banim Pekisht 299 48,367 

409 B H H Banim L"Çesme" Peq 136 21,920 

410 Q A SH Banim Bishqem fushë 123 19,932 

411 R I H Banim  "Çesme" Peqi 117 18,962 

412 S H GJ Banim Fatish 129 20,902 

413 A H M Banim Bishqem 205 33,058 

414 S XH H Banim Trash 235 37,957 

415 I A P Banim L'Teqe" Peqin 154 24,846 

416 V B S Banim Bishqem 128 20,740 

417 I S SH Banim Fatish 137 22,211 

418 S M M Banim Caushaj 176 113,805 

419 J A S Banim Paulesh 261 42,240 

420 N RR J Banim "Çesme" Peqi 196 31,701 

421 S RR T Banim Sheze 321 51,810 

422 L H K Banim Çelhake 139 22,486 

423 DH I M Banim Paulesh 136 21,985 

424 C I M Banim Paulesh 188 30,343 

425 A SH J Banim Karinë 102 16,537 

426 E SH J Banim Karinë 109 17,604 

427 D H H Banim Karinë 133 21,419 

428 Z Q T Banim Pajovë 141 22,826 

429 T SH N Banim Rrozej 108 17,459 

430 XH Z P Banim Bishqem  kode 371 60,006 
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431 B J F Banim Pekisht 220 35,499 

432 J T K Banim Çengelaj 142 22,890 

433 N S B Banim Karinë 113 18,332 

434 H B S Banim Leqit 113 18,267 

435 A M H Banim Leqit 350 56,515 

436 S H B Banim Karinë 128 20,643 

437 S H B Banim Karinë 107 69,124 

438 A B T Banim Lazarej 160 103,265 

439 N J T Banim Pajovë 360 58,196 

440 B O B God kom Perparim 1,089 176,010 

441 F R T Banim Pajove 209 33,754 

      94,331 16,554,663 

 

IMTV 

Pasqyra Nr. 10 e detyrimeve nga vendosja e gjobave të IMTV 01.01. 2019 deri 30.06.2020. 

Nr Subjekti Vendndodhja Objekti 

Vlera e 

gjobës 

1 A.H. Fsh Perparim Zuglature +kollonat e katit te pare 500,000 

2 S.SH. Fsh Gjocaj Shtepi banimi dy katesh 500.000 

3 L.H. Fsh Gjocaj Shtepi banimi nje katesh 500.000 

4 B.P. Fsh  Drangaj (Karine) Shtepi banimi nje katesh 500.000 

5 S.C. Fsh Trash (Sheze) Shtepi banimi dy katesh 500.000 

6 A.H. Fsh Gjocaj Bazamenti i nje shtepie 500.000 

7 R.M. Fsh Lisnaj Perparim Shtese kati i dyte 500.000 

 TOTALI   3,500,000 

 

Pasqyra nr. 11 Programimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat vendore periudha 01.01.2019 / 

janar-qershor 2020. Në 000/lekë 
Nr

. 

EMERTIMI Viti 

2019 

  Viti 

6M/I/ 

2020 

 % 

  Plani Fakti % Plani Fakt % 

I Te ardhura nga taksat vendore 86,688 47,842 55 84,938 16,711 19,7 

1 Takse për kalimin e se drejtës se pronësisë 1,400 17 1 750 0 0 

2 Takse e automjeteve te përdorura 6,500 8,551 132 3,570 4,713 132 

3 Taksa e biznesit te vogël (T Thjeshtuar) 2,200 1,565 62 850 202 23,8 

4 T pasurisë paluajtshme (ndërt+tok bujq.)       

4 Takse pasurie e paluajtshme ndërtesa 9,800 10,113 103 14,019 4,761 34 

4 Taks pas paluajtshme toke bujqësore 14,500 15,028 104 9,460 4,482 47,4 

5 Takse trualli 2,500 2,703 108 1,320 208 16 

6 Takse e fjetjes ne hotel 0 0 0 0 0 0 

7 Taksa ndik infrast ndërt. e reja (L ndertimi)       

7,1 T ndik infarkt Drejt Plan Territorit 17,468 1,008 5,8 14,500 257 1,8 

7,2 Takse e ndik infarkt (ALUIZNI) 25,480 8,482 33 30,921 1,852 6 

8 Takse tabele + reklame 480 348 73 304 234 77 

9 Takse parkimi 60 27 45 35 2 5,7 

10 Takse Renta minera 300 0 0 150 0 0 

11 Tatim mbi te ardhurat personale 6,000 0 0 9,059 0 0 

II Te ardhurat nga tarifat vendore 20,574 17,884 87 21,529 9,636 37,2 

1 Tarife për zënien e hapësirave publike       

1 Tarife tregu 0 0 0 0 0 0 

1 Tarife e zënies se hapësirave publike 1,204 536 45 650 2,068 318 

2 Tarife vjetore pastrim ,ndriçim, gjelbërim 15,000 12,480 83 18,480 5,849 32 
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3 Tarife shërbimi subjektet  ndërtimi 0 0 0 0 0 0 

4 Tarife për leje dhe shërbim veterinar 500 0 0 274 0 0 

5 Tarife shërbime  tjera nga pushteti vendor 3,450 4,292 124 1,849 1,631 88 

6 Tarife për leje dhe certifikata transporti 420 576 137 225 88 39 

III Te ardhura te tjera 100 7,323  51 10,595 0 

1 Te ardhura qiratë ( mjete+godine+toke) 0 640  0 450 0 

2 Te ardhura aplikimi i gjobave e debitorë 0 169  0 37 0 

3 Te ardhura kopshtet, çerdhet dhe shkollat 0 0 0 0 0 0 

4 Te ardhura nga institucionet vartëse       

4 Te ardhura nga Qendra Kulturore 0 0 0  0  

4 Te ardhura nga pullat 100 100 100 51 34  

5 Te ardhura te trashëguara 0 6,414  0 10,074 0 

IV TOTALI I TE ARDH. (Taksa Tarifa ) 107,362 73,049 68 106,467 36,942 35 

 

 

Pasqyra Nr. 12 përmbledhëse e fondit pyjor sipas Njësive Administrative, Bashkia Peqin. 
1 Njësitë 

Administrative  

Siperfaqja 

gjithsej në 

ha 

Tokë 

pa 

fryt 

në ha 

Bimësi 

pyjore 

në ha 

Tokë 

livadhe e 

kullota 

në ha 

Gjithsej të 

zaptuara në 

ha 

Nga 

kjo pa 

fryt 

ha  

Bimësi 

pyjore 

ha 

Tokë 

livadhe e 

kuillota 

ha 

Toka të 

lira ha 

2 PERPARIM  2068.82 277 669 1122.82 45.2 9.1 1.1 35 2023.62 

3 KARINE 1038.3 166.6 320 551.7 58.7 16.5 2.1 40.1 979.6 

4 PAJOVE 2489.95 367.45 1142 980.5 162.7 3.85 33.5 125.8 2327.25 

5 SHEZE 395.5 23.64 90 281.86 115.9 17.4 58.8 39.7 279.6 

6 GJOCAJ 2387.83 24 1982.19 381.64 169 109.05 58.6 1 2218.3 

7 QYTETI 61.24 4 22.56 34.68 0 0 0 0 61.24 

  SHUMA 8441.64 862.69 4225.75 3353.2 551.5 155.9 154.1 241.6 7890.14 

 

Pasqyra Nr. 13 Struktura e Drejtorisë së Financës. (Referuar Pika 2.4) 

Nr Emër/ mbiemër 
Funksioni/ 

Emërtimi 
Diplomimi/ Profesioni Eksperiencë pune në kontabilitete 

Dt. e 

emërimit 

në detyrë 

1 H. M. Drejtor DND 5.02.2020- ne vazhdim Drejtor  

2 
O. S. 

Pergj. buxhetit dhe 

finances 

Master shkencor 

menaxhim biznes 

29.12.2014 Spec.buxheti 

1.01.2019 Pergj. buxh.-  financ 

 

3 

O.H. Specialiste Finance 

Master shkencor 

Kontabilitet-Auditim 

27.04.2015-20.09.2015 Insp. buxheti Ish-

komuna Gjocaj. 24.02.2016 ne vazhdim 

Spec. Finance Bashkia Peqin 

 

4 V.M. Specialiste Buxheti Bachelor- ne vazhdim 01.01.2005- ne vazhdim Specialiste Buxheti  

5 A.E. Arketare Peqin Profesionale-Ekonomike 01.01.2005- ne vazhdim arketare Peqin 05.02.2020 

6 M.T. Arketare Pajove Bachelor adm-biznes 23.03.2016- ne vazhdim Arketare Pajove 01.01.2019 

7 E.Z. Arketar Perparim Mesme teknike ekonomik 01.08.2016- ne vazhim Arketar Perparim 01.01.2020 

8 S.H. Arketar Gjocaj Mesme 21.02.2020- ne vazhdim arketar Gjocaj 01.01.2016 

9 P.K. Arketar Sheze Arsim i mesem ekonomik 18.04.2017-ne vazhdim Arketar Sheze 01.01.2005 

10 L.C. Arketar Karine Mesme 09.07.2019- ne vazhdim Arketar Karine 09.07.2019 

11 
E.S. 

Pergj. e sek. Inven.  
dhe perputh. ligjore 

Master shkencor financ-
bank 

01.01.2018 Special. Inventar. 1.01.2020 
Pergj. Inventaresh 

01.01.2020 

12 

XH.L. Speci. Inventari 

Master shkencor 

Menaxhim-Ekzekutiv 

1997-2001 Pergj, Financ Kesh. Rrethit 

2001-2007 Pergj. Finance Kom. Gjocaj 

2007-1.10.2019 Drej. Finance B. Peqin 

2.10.2019 special. buxhet 1.01.2020 Speci. 

Invent 

01.01.2020 

13 A.K. Speci. Inventari Bachelor Ekonomik 19.02.2020-ne vazhdim Specialist Inventari 19.02.2020 

14 
F.RR. 

Specialist jurist 

perputh. igjore 

Bachelor Juridik 

 

02.05.2019- ne vazhdim specialist jurist 02.05.2019 

15 F.D. Magaziniere Bachelor Ekonom 1.03.2017-ne vazhd Magazinir 01.03.2017 

 

 

PASQYRA Nr. 14 E POZICIONIT FINANCIAR  B. PEQIN (Referiar pika 2.4) V. 2019 

   NE   / LEKE 
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Nr. Referenc  Ushtrimi Ushtrimi 

Resht Llogarive E M E R T I M I I Mbyllur Paraardhes 

1 A A K T I V E T 3,091,603,101 3,060,751,744 

2  I.Aktivet Afat shkurtra 154,060,717 94,340,626 

3  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 32,365,940 57,134,866 

4 531 Mjrete monetare ne Arke 0 0 

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke 0 0 

6 520 Disponibilitete ne Thesar 32,365,940 52,068,616 

7 50 Letra me vlere 0 0 

8 532 Vlera te tjera 0 5,066,250 

9 54 Akreditiva dhe paradhenie 0 0 

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-) 0 0 

11  2.Gjendje Inventari qarkullues 17,223,754 20,628,199 

12 31 Materiale 2,141,995 3,887,058 

13 32 Inventar I imet 14,796,567 16,595,361 

14 33 Prodhim nre proces 0 0 

15 34 Produkte 285,192 145,780 

16 35 Mallra 0 0 

17 36 Kafshe ne rritje e majmeri 0 0 

18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve 0 0 

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit 0 0 

20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-) 0 0 

21  3.Llogari te Arketushme 76,225,663 16,577,561 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme 0 0 

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 0 93,576 

24 431 Tatim e  Taksa 0 0 

25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal 0 0 

26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti 0 0 

27 435 Sigurime Shoqerore 0 0 

28 436 Sigurime Shendetsore 0 0 

29 437,438 Organizma te tjere shteterore 0 0 

30 44 Institucione te tjera publike 0 0 

31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere 0 0 

32 468 Debitore te ndryshem 16,483,985 16,483,985 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 55,427,078 0 

34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike 4,314,600 0 

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 0 0 

36  4.Te tjera aktive afatshkurtra 28,245,360 0 

37 409 Parapagime 0 0 

38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin 0 0 

39 477 Diferenca konvertimi aktive 0 0 

40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime 0 0 

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 28,245,360 0 

42  II.Aktivet Afat gjata 2,937,542,384 2,966,411,118 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale 6,533,520 8,195,190 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave 0 

45 202 Studime dhe kerkime 6,533,520 8,195,190 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme 0 0 

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale 2,801,042,688 2,898,309,072 

48 210 Toka, T,roje, Terene 5,612,083 5,612,083 

49 211 Pyje, Plantacione 12,319,397 12,967,786 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 509,576,217 502,292,216 
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51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 2,233,995,109 2,317,990,130 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 2,151,308 9,042,527 

53 215 Mjete Transporti 9,337,665 13,898,021 

54 216 Rezerva Shteterore 0 0 

55 217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 

56 218 Inventar ekonomik 28,050,909 36,506,309 

57 24 Aktive  afatgjata te demtuara 0 0 

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata 0 0 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie 0 0 

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 0 0 

62  4.Investime 129,966,176 59,906,856 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale 0 0 

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale 129,966,176 59,906,856 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 115,755,338 98,639,645 

66  I.Pasivet Afat shkurtra 115,755,338 98,639,645 

67  1. Llogari te Pagushme 115,755,338 98,639,645 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 10,511,789 15,782,415 

69 42 Detyrime ndaj personelit 19,698,517 15,964,200 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra 0 0 

71 460 Huadhenes 0 0 

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 289,714 550,367 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal 0 0 

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore 0 0 

75 435 Sigurime Shoqerore 2,879,532 2,596,103 

76 436 Sigurime Shendetsore 748,544 354,583 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore 0 0 

78 44 Institucione te tjera publike 0 0 

79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike 0 0 

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere 0 0 

81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 11,284,308 18,820,685 

82 467 Kreditore te ndryshem 70,342,934 44,571,292 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 0 0 

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 0 0 

85  2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 

86 419 Kreditore, Parapagime 0 0 

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese 0 0 

88 478 Diferenca konvertimi pasive 0 0 

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar 0 0 

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit 0 0 

91  II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme 0 0 

93 16.17,18 Huate Afat gjata 0 0 

94  Provigjonet afatgjata 0 0 

95 Klasa 4 Te tjera 0 0 

96 C AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 2,975,847,763 2,962,112,099 

97 D FONDI I KONSOLIDUAR  : 2,975,847,770 2,962,112,099 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 2,824,799,962 2,865,753,193 

99 12 Rezultatet  e mbartura 0 0 

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 21,081,632 36,452,050 

101 111 Rezerva 0 0 

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve 0 0 
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Pasqyra Nr. 15 Analiza e llogarise 520 për fund vitin 2019, sipas aktit të rakordimit me Degën e 

Thesarit. 
Të trashëguara nga viti 2018 Lekë 

Sipas aktit të rakordimit për shumën. Nga të cilat:  

Grandi I trashëguar 26.834.051 

Të ardhura të trashëguara 6.413.880 

Mjete në ruajtje të trashëguara ( llog. 466) 18.820.685 

Fonde specifike  

FZHR  

Tot. 52.068.616 

 

Të  hyrat (Shtesat debitore) gjatë vitit. Lekë 

Grandi I vitit 195.123.557 

Të ardhurat e vitit 71.235.995 

Të hyra nga mjetet në ruajtje 5.894.227 

Grandi specifik  

FZHR  

Tot. 272.253.779 

Totali I të ardhurave (I+II) 324.322.395 

 

Lëvizjet kreditore të llogarisë 520 Lekë 

Mjete në ruajtje  

Paga sigurime. 145.104.606 

Investime 38.596.433 

Shpenzime + transferta 94.825.508 

Të dala nga mjetet në ruajtje 11.029.497 

Tot. 289.556.044 

Gjendja debitore (Saldi) (I+II) – III = 34,766,351 

 
 

Pasqyra Nr.16  Llog. 466. V. 2019. B. Peqin (Pika 2.4) 
NR KODI  

PERS

ONAL 

FIRMA NIPTI Gjendja e 

Garancis. 

V. 2018 

Lekë 

Garanci  

te krijuara 

2019 

Garanci te 

likujduara 

2019 

Garanci  qe 

trashegohe

n  2020 

Afati i 

perfund

im te 

garanci 

Objekti 

1 C0401 GPG Co J64..3V 380411   380411  Rik. Sheshit mbrapa Bashkise. 

2 C0264 Bo. B K7..2H 1751454 611868  2363322  Rik. Shkolles Demir Godelli 

3  A I G C K9..8I 764754   764754  Rehabilitim I skemes uitese 

Peqin-Kavaje 

4 C0232 Ba N K0…02O 39246   39246  Rik.Sheshit  Njesine Adm.Sheze 

5 C0356 Er J6..8J 74372   74372  Rik.Sheshit Adem Gjinishi 

6 C4247 B93 II L5..O 123230  123230   Rik.Ura Garunjes 

7 C4247 B93 II L5..O 49980   49980  Ndertim ures varrezeve Fatishe 

8 C3337 P V L2..3C 24879   24879  Rik.ujesjellesit Sinametaj 

 15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime 0 0 

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne 129,966,176 59,906,856 

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja 0 0 

105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 

107  Te Tjera 0 0 

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 3,091,603,101 3,060,751,744 

     

K O N T R O LL Shifra 0 (Zero)- Tregon Kuadraturen Kuadratura Kuadratura 

Kontroll 1. Aktivet Neto  a jane te barabarta me Fondin e Konsoliduar -7 0 

Kontroll 2. Totali I Aktiveve  a eshte i barabarte me  = Totalin e Pasiveve 0 0 
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9 C0264 Bo. B K7..2H 42026 7874  49900  Ndertim I ures ne fshatin Fatishe 

10 C0264 Bo. B K7..02H 178566   178566  Rehabilitim ures se Grykshit 

11  Sa SHPK K5..15H 48959   48959  Rik.Tombint Sheze 

12 C0228 B-93 SHPK J62..8R 72526   72526  Rik. Ures Kullajve, Tombi 1 e 2 

13 C1456 Le Cons K7..9I 2197610   2197610  Rik. Rruges Ymer Beheluli 

14 C0356 Er SHPK J6..8J 1215464   1215464  Rik.Ujesjellesit Karine 

15 C0264 Bo. B K7..2H 2976411  2976411   Rik.Shkolles Gjocaj 

16 C0232 Ba. N K0..2O 1238088 1082078  2320166  Rik.Rruges Trashit 

17 C4247 B 93 II L5..0O 765000 375729 1140729   Rik.Kodra Ullirit 

18 C087 Llu. SHPK K2..5N 35400   35400  Rik.rruges Xhami , fshati Pajove 

19 C0264 Bo. B K7..2H 2277727  2277727   Rik.rrug h. –dalje Peqin-Elbasan 

20 C0277 Ca. J9..7Ë 2234356  2234356   Rik.rrug h–dalese Peqin-Elbasan 

21 C0228 B-93 J6..R 2277044  2277044   Rik.rrug h–dalese Peqin-Elbasan 

22 C0871 Llu. SHPK K2..5N  230000  230000  Rik.rruges Ali Ceka 

23 C0264 Bo. B K7..2H  930323  930323  Rik.Stacioni Pompave Peqin 

24 C3337 

 

P V L29..3C  1 938 961  1 938 961  Rik.shkolles mesme Mustafa 

Kemal Ataturku 

25 C4247 

 

B93II L52..0O 

 

 554 718  554 718  Rik.Banesave 1kateshe per 

familjet ne nevoje 

26 C0228 B-93  SHPK J6..8R  95 777  95 777  Rik.Ures Galush & Babluc 

27 C0264 Bo. B K..2H  66 899  66 899  Rik.shkolles Cacabeze 

28  Mbetur ne bilancin e 

2015 

 53182   53 182   

  Shuma:  18 820 685 5 894 227 11 029 497 13 685 415   

 

 

(Pasqyra Nr. 17. Analiza e llogarisë 202. V. 2019. Pika 2.4) 

Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Projekti I shkolles gjocaj 150,000 

 2 Projekti I rruges vashaj-Xibrake 300,000 

 3 Projekti I rruges Blinas 60,000 

 4 Projekti rruges  xhami Pajove 370,000 

 5 Projekti Rruga paulesh 580,000 

 6 Projekti Rruga haspiraj 550,000 

 7 projekti I ujit te pishem Algjinaj 200,000 

 8 proj. ujit te pishem gryksh 280,000 

 9 Proj. ,zbatim,sist. Aplikim 400,000 

 10 Projekti  rruges arven 280,000 

 11 Projekti rruges gjevur 379,800 

 12 Projekti rruges Kalotaj 300,000 

 13 Projekti rruges bixaj 220,000 

 14 Projekti rruges Abdurrahman Pasha 1,681,074 

 15 Projekti rruges  Bishqem Koder 4,239,107 

 16 Projekti i rruges Kodra e Ullirit 1,087,819 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 11,077,800 

 

Pasqyra nr.  18 Analiza e Llog. 210. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Toka ndert. Pallatit tek Portokallet 956,000 

 2 Shpronesim rruga e Tatimeve 2,461,469 

 3 Lulishte nga ana e sahatit 994,614 

 4 Shpronesim toka  e varrezave 1,200,000 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 5,612.083 

 

Pasqyra nr. 19 Analiza e Llog. 210. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Pyje, kullota , Plantacione 13,928,877 
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  Shuma teprica datë 31.12.2019 13,928,877 

 

Pasqyra Nr. 20 Analiza e llog. 212. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Bashkia 14,011,272 

 2 Stadiumi 20,863,361 

 3 Dhomat e xhveshjes 4,871,354 

 4 Shkolla e Mesme 44,809,233 

 5 Shkolla "A Bedalli,, 19,283,505 

 6 Shkolla "D Godelli,, 78,547,145 

 7 Kopeshti I femijeve 12,642,036 

 8 Tregu I lire 3,244,825 

 9 Pallati I Kultures 8,998,520 

 10 Shkolla Kurtaj 9,732,491 

 11 Shkolla Hasmashaj 8,763,944 

 12 Shkolla Gjocaj 85,873,655 

 13 Shkolla Vashaj 25,492,371 

 14 Shkolla vashaj 11,941,992 

 15 Shkolla Rrumbullake 9,722,382 

 16 Godina e Njesise 6,293,096 

 17 Shkolla e mesme Pajove 9,589,343 

 18 Shkolla Bishqem 14,978,426 

 19 Shkolla Çengelaj 7,253,000 

 20 Shkolla Lazaren 6,337,563 

 21 Shkolla Hasnjok 200,000 

 22 Shkolla Garunje Qender 14,208,462 

 23 Shkolla Pajove  fshat 19,062,441 

 24 Shkolla Paulesh 9,333,941 

 25 Kopshti Leqit 7,620,306 

 26 Kopshti Bishqem Fushe 58,600 

 27 shkolla garunje e madhe 3,598,480 

 28 Shkolla Haspiraj 10,696,809 

 29 zyrat e komunes 4,205,472 

 30 qendra shend. Pajove 10,582,985 

 31 ambulanca bishqem 1,580,400 

 32 ambulanca çengelaj 1,533,800 

 33 ambulanca haspiraj 1,001,592 

 34 ambulanca pajove 1,533,800 

 35 ambulanca paulesh 1,533,800 

 36 Gjendja Civile Pajove 1,018,800 

 37 Shtepia e kultures 463,856 

 38 shkolla sheze 937,500 

 39 shkolla pekisht 10,241,968 

 40 shkolla fillore trash 3,140,586 

 41 shk. fillore gryksh I vogel 4,469,642 

 42 shkolla fillore algjinaj 3,378,000 

 43 zyrate reja sheze 5,004,620 

 44 zyrat e vjetra +rik.gj.civile 1,150,740 

 45 depo uji +godine 2,321,874 

 46 shkolla  karine 2,181,210 

 47 shkolla  kazie 1,470,242 

 48 Shkolla sinametaj 10,000 

 49 Shkolla haskas 10,000 

 50 Shkolla bakall 10,000 

 51 Shkolla drangaj 2,973,840 

 52 Shkolla rrozej 5,000 

 53 shkolla e re karine 29,148,904 

 54 Shkolla progem 667,354 

 55 ndertesa e komunes 1,835,882 
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 56 zyrat e njesise 6,410,172 

 57 pusi fatishe 1,500,000 

 58 shkolla arven 10,699,854 

 59 depo drithi 506,000 

 60 shkolla garunje 1,615,000 

 61 shkolla fatishe 9,683,623 

 62 vatra kultures 450,000 

 63 shkolla perparim 20,635,180 

 64 shkolla galush 6,564,000 

 65 shkolla bixaj 16,933,541 

 66 kopeshti uruçaj` 1,519,093 

 67 Ndertesa e  zyres Pyjores 573,380 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 637,530,263 

 

Pasqyra Nr. 21 Analiza e llog. 213 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimeve 1 Rruga e Tatimeve 5,792,880 

 2 Rruga e varrezave 51,711,187 

 3 Sheshi I Pallatit 4,953,780 

 4 Rruga klodiana 23,266,580 

 5 Rruga e Bashkise 2,301,499 

 6 Rruga Albapost-Sallatash 5,649,159 

 7 Rruga Kryqezim_Stac. Trenit 5,094,176 

 8 Sruga e Spitalit 6,595,094 

 9 Rruga Peqin -Bajpas 6,799,286 

 10 Rruga e re e sportit 13,940,354 

 11 Ura Lagj."Çesme ,, 1,290,934 

 12 KUZ Spitali 8,178,027 

 13 KUZ lagj."Lundraxhijve ,, 5,744,000 

 14 Trotuaret 12,822,619 

 15 KUZ e Qytetit dhe bulevardit 10,950,649 

 16 Ndriçimi I qytetit 4,406,157 

 17 KUZ lagje Çesme 4,665,749 

 18 Rruga "A Bonati,, 6,253,000 

 19 Bulevardi "M Gjinishi ,, 15,652,194 

 20 Lulishtja para postes 1,374,174 

 21 Çesmja e Dervisheve 284,592 

 22 Rruga e Maçeve 190,000 

 23 Lulishte rreth kalase 480,000 

 24 Lulishte perballe shk. se mesme 299,725 

 25 Lulishtja tek Shatervani 671,455 

 26 KUZ tek kaskata 293,206 

 27 Pusi tek lulish. tek shatervani 250,000 

 28 Ujsjellsi I qytetit 216,273,994 

 29 Shatervani 280,000 

 30 Rruga "12 Nentori,, 479,280 

 31 Rik.Ujsj.St.pomp-Depo 1,078,000 

 32 Rik. Pomp. E ujit te Ujesjellsit 1,385,000 

 33 Rehabilitimi Kanalit Peqin-Kavaje 15,338,276 

 34 Rruga "Ymer Beheluli,, 46,663,951 

 35 Sheshi I pallatit prapa Bashkise 7,629,205 

 36 Rruga hyrese -dalese  -Peqin 136,636,269 

 37 Ruget rurale nga Qarku 996,653,305 

 38 sheshi "A.Gjinishi,, 1,495,388 

 39 rruga "A Çeka,, 2,444,400 

 40 Kontrate energjie 32,745 

 41 Rruga Rrumbullake -Vashaj 37,459,898 

 42 Rruga bardhas(Autostrade-Çelhakaj) 25,375,129 
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 43 Rruga Çelhakaj 3,119,640 

 44 Rruga Gjocaj-Kurtaj 68,396,633 

 45 Rruga Autostrade -Gjocaj 39,561,643 

 46 Rruga Çelhakaj-Rrumbullake 1,011,230 

 47 Rruga Blenas 2,577,198 

 48 Rezervuari Gjocaj 1,214,370 

 49 Kanaler kullues Gjocaj 170,034 

 50 Ujsjellsi fshati Gjocaj 8,333,069 

 51 Ujsjellsi fshati Hasmashaj 10,196,253 

 52 Ujsjellsi fshati Vashaj 18,431,827 

 53 Ujsjellsi fshati Rrumbullake 889,388 

 54 Ujsjellsi fshati Bardhas 11,551,853 

 55 Rruga bishqem -leqit 25,502,533 

 56 Rruga paulesh 4,386,908 

 57 Rruga cengelaj 31,208,642 

 58 Rruga  lazarej 36,093,945 

 59 Rruga pajove 40,358,912 

 60 Rruga haspiraj 4,205,667 

 61 Ujsjellsi cacabeze 2,358,382 

 62 Ujsjellsi  garunje 4,701,700 

 63 Ujsjellsi  bishqem 8,566,979 

 64 Ujsjellsi  bishqem  fushe 5,303,511 

 65 Ujsjellsi  gryksh I madh 20,312,119 

 66 Ujsjellsi  hasnjok 3,661,790 

 67 Ujsjellsi  lazarenj 31,722,530 

 68 Ujsjellsi paulesh 25,382,302 

 69 Ura Gryksh 873,237 

 70 Ura Babluç 1,310,204 

 71 Ura Belit Bishqem fushe 1,633,787 

 72 Rruga xhami Pajove 727,027 

 73 Dy Tombina +  Ura e Kullajve 1,479,184 

 74 rruga fshatit Algjinaj 3,120,070 

 75 ura e fshatit algjinaj 2,886,000 

 76 rik.e rrug.sheze-çengelaj 4,965,704 

 77 rik.rruga sheze -pekisht 4,972,591 

 78 rik. Rruga pekisht-qafe rrase 559,400 

 79 rik.rruga fshati trash 41,126,104 

 80 ndert. Ura fshatit pekisht 809,400 

 81 ndert. Ujsjellsi algjinaj 20,001,788 

 82 rik.rruga fshati karthnek 1,271,667 

 83 rik.rruga pekisht-karthnek 429,000 

 84 ura trash  viti 2015 342,556 

 85 ura sheze  viti  2016 3,762,547 

 86 rruga Sheze 6,030,672 

 87 Tombinat sheze 7,020 

 88 sheshi kom. Sheze 800,418 

 89 Pasarele drangaj 2,246,440 

 90 pasarele  lagja drangaj 1,440,000 

 91 sinametaj 996,480 

 92 rruga sup- karine qender 3,591,129 

 93 karine qender-varreza drangaj 13,431,896 

 94 rruga lagja kaseja 7,162,009 

 95 sinametaj -g. e vogel 1,496,220 

 96 shkolla e vjeter cele 1,956,654 

 97 qender karine cele 726,221 

 98 super-dheu I zi 314,500 

 99 prita karine 1,206,309 

 100 rrjeti ujsjellsi karine 37,450,000 

 101 ujsjellsi drangaj 4,905,497 
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 102 ujs.sinametaj -karine 2,891,562 

 103 ura lagja haseve 215,100 

 104 ura garunje e vogel 2,466,876 

 105 segmenti karine -senametaj 5,589,599 

 106 rruga lolaj 10,036,506 

 107 rruga perparim 1,649,200 

 108 rruga fatishe 44,612,221 

 109 rruga arven 2,867,800 

 110 rruga kodras 1,236,280 

 111 rruga lisnaj 3,274,373 

 112 rruga galush 3,487,600 

 113 rruga bixaj 3,314,000 

 114 rruga qender perparim 20,689,000 

 115 rruga  gjevur 298,560 

 116 rruga caushaj 778,200 

 117 rruga uruçaj 2,496,044 

 118 rruga  Kalotaj 1,530,000 

 119 rruga Lolaj- bixaj 22,399,200 

 120 Ura Caushaj 4,420,668 

 121 rruga bixaj-lisnaj 62,978,892 

 122 rruga garunje e madhe 100,000 

 123 vend grumbullimi 600,000 

 124 ura katesh 1,331,413 

 125 pompat e  ujsjellsit 58,825,928 

 126 Ura varrezave Fatish 1,021,085 

 127 Ura Galush Lisnaje 699,264 

 128 Ura fatishe 1,019,485 

 129 Bordi Kullimit 11,933,402 

 130 Rruga Pyjore 396,389 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 2,545,544,752 

 

Pasqyra Nr. 22 Analiza e llog. 214 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Lekë 

D. Veprimeve 1 Aparati I Bashkise 4,633,869 

 2 Zjarrfikesja 271,388 

 3 Kultura 756,571 

 4 Mirembajtja e rrugeve 280,571 

 5 Pyjore 55,050 

 6 Sporti 399,700 

 7 Shkolla e mesme Peqin 3,687,946 

 8 shkolla 9-vjecare D. Godelli 1,214,051 

 9 Shkolla 9-vjecare A.Bedalli 1,098,170 

 10 Njesia Admin. Perparim 535,032 

 11 Njesia Admin. Pajove 1,932,632 

 12 Njesia Admin. Sheze 1,588,903 

 13 Njesia Admin. Gjocaj 3,693,288 

 14 Njësia Admin. Karine 4,024,461 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 24,171,632 

 

Pasqyra Nr. 23. Analiza e llog. 231. 
Referenca Nr Përshkrimi Debi Leke 

D. Veprimev 1 Kodra Ullirit 32,103,368 

 2 Rik. banesave per familjet ne nevoje 11,250,106 

 3 Stacioni I pompave 37,280,898 

 4 Rruga Ali Ceka 9,214,600 

 5 Shkolla Cacabeze 1,337,971 

 6 Skolla Mustafa Kemal Ataturku 38,779,233 

  Shuma teprica datë 31.12.2019 129,966,176 
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Pasqyra Nr. 24. Analiza e llogarisë 45. 
  DITARI I    HYRJEVE     të magazinës VITI   2019  D. Lekë 

Nr. Nr doku. Data Emertimi Shuma Llog. 45 

1 3 13/01/2019 Ardhur  nga ministria e brendeshme 15600 15600 

2 4  Ardhur nga  gizi   cfisëm rrogoxhine 130000 130000 

3 15 1/4/2019 Ardhur nga m e brendeshme 20004 20004 

4 19 6/5/2019 Ardhur nga  Drrmsh tirane 65545 65545 

5 22 20/05/019 Ardhur nga   Z A v Peqin 790020 790020 

6 25 11/06/019 Ardhur nga   Ak p F tirane 27400 27400 

7 27 16/06/2019 Ardhur nga ministria e brendeshme 23940 23940 

8 45 15/10/2019 Ardhur nga ministria e brendeshme 71994 71994 

9 50 12/11/2019 Ardhur nga Shoqeria kombetare tirane 13700 13700 

10 52 18/12/2019 Ardhur nga  sherbimi publik elbasan 850000 850000 

11 54 18/12/2019 Ardhur nga ministria e brendeshme 15620 15620 

12 56 31/12/2019 Ardhur nga  d arsimore Peqin 3474660 3474660 

13 64 31/12/2019 Ura e varrezave Fatishe 4800  

   Shuma  5,498,483 

Pasqyra nr. 25 Llogaria kreditore 401-408. V. 2019. B. Peqin. 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. 

Formës Prërë 

Fatura Vlera 

Lekë 

Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 S  Ll   16 21.12.2019 98.000 Blerje kancelari 

2 ER. Shpk   510 11.10.2019 1.014.000 Blerje nafte 

3 ER. Shpk   534 24.12.2019 1.032.000 Blerje nafte 

4 Llu. Shpk   1410 05.07.2019 354.000 Blerje materiale per uren Bicaj 

5 Llu. Shpk   1440 01.08.2019 648.000 Blerje materiale ndertimore 

6 Ka.   226157181 26.07.2019 299.880 Blerje pjese kembimi 

 Shuma:     3.445.880  

Pasqyra Nr. 26  Llogaria kreditore 404. V. 2019. B. Peqin 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. 

Formës Prërë 

Fatura Vlera 

Lekë 

Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 L Kons.   15 06.06.2017 2.680.169 Rik.Rruge Y.Beheluli 

2 I-D   33 15.12.2017 31.600 Mbikq.Rruge Y.Beheluli 

3 I-D   34 15.12.2018 43.200 Mbikq. Kanalet sekond Peqin-Kavaje 

4 B 93 II   49 07.05.2018 5.056.000 Rik.Rruge Kodra Ullirit 

5 B 93 II   44 07.02.2018 3.908.414 Rik.Rruge Kodra Ullirit 

6 6D P   46 05.11.2018 4.800 Kolaudim Ure 

7 G&L   295 09.12.2019 6.960 Kolaud Obj. konstruks i godines 1 Kat 

8 N. M.   40 .11.2019 148.802 Mbikq.Obj. konstruks i godines 1 Kat 

9 Llu. shpk   1432 24.07.2019 4.614.600 Asfaltim rruge Ali Ceka 

10 FS. 10014 05.12.2018   10.928.169 Ndertim tribune 

 Shuma:     27,422,714  

Pasqyra Nr. 27 Llogaria kreditore 467. Viti  2019. B. Peqin 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. Formës 

Prërë 

Fatura Vlera Lekë Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 A    Nga ish 

komunat 

1.770.035 Sherbim Intrernet 

2 Permbar. H. C. 72-12regj 16.05.2016   2.543.853 Permbarimi 

3 Shperblim  Lindje    Detyrime 

para v. 2016 

6.095.000 Shperblim  Lindje 

4 H. C.   47 12.06.2018 112.800 Shpenzime Gjyqesore 
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5 Xh&K   29 30.05.2019 57.600 Mirmb.Sahati 

6 Bashkia Peqin     278.955 Shpërblim leje zakonshme 

7 Y. S.   15 16.09.2019 38.000 Shpz  Transporti 

8 N Sy   600 07.10.2019 20.000 Shërbim  Internet 

9 N Sy   634 13.11.2019 20.000 Shërbim  Internet 

10 N Sy   656 03.12.2019 20.000 Shërbim  Internet 

11 V G   382 31.12.2019 1.807.116 Patsrim Qyteti 

12 V G   376 30.11.2019 1.929.858 Patsrim Qyteti 

13 V G    .10.2019 2.304.923 Patsrim Qyteti 

14 Posta  Shqiptare   215 30.11.2019 8.960 Sherbim  Postar 

15 Posta  Shqiptare   194 30.10.2019 12.285 Sherbim  Postar 

16 Posta  Shqiptare   173 30.09.2019 10.488 Sherbim  Postar 

17 Posta  Shqiptare   153 31.08.2019 6.080 Sherbim  Postar 

18 Posta  Shqiptare   135 30.07.2019 5.390 Sherbim  Postar 

19 Posta  Shqiptare   115 30.06.2019 6.705 Sherbim  Postar 

20 Posta  Shqiptare   235 31.12.2019 13.453 Sherbim  Postar 

21 Posta  Shqiptare     2.172.676 Shrb Post 0.6% NE&PAK 

22 Bashkia Peqin     46.226 Shp.Trans.pernxenes autik 

23 Oshee    Dhjetor 2019 1.681.721 Energji elektrike 

24 Ujesjelles Peqin    Dhjetor 2019 55.116 Ujesjelles 

25 Bashkia Peqin    Korrik 2019 474.257 Ant KB&Ant Fshatrave 

26 Bashkia Peqin    Tetor 2019 25.372 Ant KB&Ant Fshatrave 

27 Bashkia Peqin    Nentor 513.315 Ant KB&Ant Fshatrave 

28 Bashkia Peqin    Dhjetor 513.315 Ant KB&Ant Fshatrave 

 Shuma     22,543,499  

Pasqyra Nr. 28. Analiza e detyrimeve v. 2019, dërguar në KLSH. 
Nr Emërtimi Detyrimi në Lekë 

1 Investime 11,284,308 

2 Investime nga FZHR 0 

3 Mallra 8,347,206 

4 Shërbime 0 

5 Mirëmbajtje 0 

6 Vendime gjyqësore 2,543,853 

7 TVSH dhe kosto totale 0 

8 Det. Sig. Shoq. Dhe shëndetësore 0 

9 Shpërblim lindje 6,070,000 

10 Pagat 0 

11 Tatim në burim 0 

 Shuma 28,245,367 

Pasqyra Nr. 29 Analiza e diferencave te detyrimeve nga pasqyrat financiare. 
Nr Llog. Kreditore sipas pasq. financiare Nga auditimi i 

llogarive të 

detyrimeve. 

Diferenc 

Fakti me 

pasq. financ 

Raportuar në 

KLSH. 

Lekë 
Emërtimi Detyr, sipas Pasq. 

Financ. Lekë 

a b c d e= d-c f 

1 401-408 “Furnitorë e llog. të lidhura me to” 10,511,789 54,671,273 -44,159,484  

2 42 “Detyrime ndaj personit” 19,698,517 19,698,517 0  

3 431 “Detyr. Ndaj shtetit për tatim taksat” 289,714 289,714 0  

4 435 “Sig. Shoqërore” 2,879,532 2,879,532 0  

5 436 “Sig. Shëndetësore” 748,544 748,544 0  

6 467 “Kreditorë të ndryshëm” 70,342,934 22,543,499 47,799,435  

 Shuma 104,471,030 100,831,079 3,639,951 28,245,367 

 

Pasqyra Nr. 30 Llogaria kreditore 467 me datë 30.06.2020. 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. Formës 

Prërë 

Fatura Vlera Lekë Përshkrimi i kredisë 
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Nr. Datë Nr. Datë 

1 A     1.770.035 Sherbim Intrernet 

2 Permbarues H.C. 72-12 16.05.2016   2.543.853 Permbarimi 

3 Shperblim  Lindje     6.095.000 Shperblim  Lindje 

4 H.C.   47 12.06.2018 112.800 Shpenzime Gjyqesore 

5 Llu.   76 06.05.2020 67.200 Mirmb.Sahati 

6 FAB   138 02.06.2020 23.000 Sherbim  Internet 

7 Posta  Shqiptare   84 31.05.2020 9.595 Sherbim  Postar 

8 Posta  Shqiptare   2 31.01.2020 5.595 Sherbim  Postar 

9 Posta  Shqiptare   22 29.02.2020 6.855 Sherbim  Postar 

10 Posta  Shqiptare   43 31.03.2020 3.770 Sherbim  Postar 

11 Posta  Shqiptare   63 30.04.2020 5.520 Sherbim  Postar 

12 Posta  Shqiptare     1.109.369 Sherb. Postar 0.6% 

NE&PAK 

13 SAF AUTO   151 24.02.2020 93.600 Lyerje mjeti + goma 

14 Permbarimi E. G. 11543    10.428.169 Permbarimi 

 Shuma     22.274,361  

Pasqyra Nr. 31 Llogaria kreditore 401-408. B, Peqin. Date 30.06.2020. 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. 

Formës Prerë 

Fatura Vlera 

Lekë 

Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 ER. Shpk   534 24.12.2019 1.032.000 Blerje nafte 

2 Ka.   226157181 26.07.2019 299.880 Blerje pjese kembimi 

3 Si. Tr   781 16.04.2020 312.480 Blerje materiale pastrimi 

4 Si. Tr   782 16.04.2020 181.200 Blerje materiale pastrimi 

5 ER   770 04.03.2020 99.960 Blerje materiale ndertimore 

6 ER   768 09.03.2020 99.840 Blerje materiale per izolimin 

e pallatit te kultures 

 Shuma:     2.025.360  

Pasqyra Nr. 32 Llogaria kreditore 404 B. Peqin. Datë 30.06.2020. 
Nr Subjekti kreditor  

Juridik/Fizik 

Vend. Gjyk. 

Formës Prërë 

Fatura Vlera Lekë Përshkrimi i kredisë 

Nr. Datë Nr. Datë 

1 Le. Kons   15 06.06.2017 2.680.169 Rik.Rruge Y.Beheluli 

2 I-D   33 15.12.2017 31.600 Mbikq.Rruge Y.Beheluli 

3 I-D   34 15.12.2018 43.200 Mbikq. Kanalet sekondare Peqin-

Kavaje 

4 AMK   34 22.05.2020 944.400 Studim projektim 

5 No. St.   32 28.05.2020 23.770 Mbikq.Rik shkolle 9 vjecare 

Cacabeze 

6 G&L Shpk   295 09.12.2020 6.960 Kolaud.Godina 1 kateshe per 

familjet ne nevoje 

7 N. M.   40 04.11.2020 148.802 Mbikq. Godine 1 kateshe per 

familjet ne nevoje 

8 “A.A” shpk   2 12.02.2020 29.624 Kolaudim . Rik rruges Ali Ceka 

9 AMK   7 30.01.2020 182.642 Mbikq. Rruga Ali Ceka 

10 Llu. Shpk   1555 01.11.2019 10.368.620 Sistem. asfaltim i rruges Ali Ceka 

 Shuma:     14.459.787  

Pasqyra nr. 33. Analiza e situacionit shpenzime për pastrimin sipas kontratës fituese v. 2019 
Nr. Pershkrimi I puneve Sasia Cmimi Ditet Vlera Lekë 

1 Fshirje me fshese naten e mirembajtje diten. 61 820 m² 0.134724265 31 258 188 

2 Lagie rruge e sheshe me mjet teknologjik 31 216 m² 0.32298818 31 312 554 

3 Heqja dhe transport I mbetjeve ne pikat e grumbullimit te 

mbetjeve me mjet teknologjik 

40 ton 1088.731284 31 1 350 027 
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 Vlera pa tvsh    1 920 769 

 TVSH    384 154 

 Shuma total me tvsh    2 304 923 

Pasqyra nr. 34. Analiza e situacionit shpenzime për pastrimin sipas kontratës fituese v. 2020 
Nr. Pershkrimi I puneve Volumi 

punimeve dite 

Cmimi Ditet Vlera 

1 Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve urbane dhe tregjeve (7 

here ne jave) (kontinier1:1m³) 

70 zbrazje/dite 240.5 31 521 885 

2 Grumbullimi dhe transporti I mbetjeve urbane (2 here ne jave) 

(kontinier1:1m³) 

73 zbrazje/dite 303.5 26 576 043 

3 Larja dhe dezinfektimi I kontiniereve 10 cope /30 dite 1 534 31 475 540 

4 Fshirja e rrugeve dhe trotuareve me krahe 54 539 m² 0.5198 31 878 830.5 

5 Mirembajtja e rrugeve dytesore 29 953 m² 0.3640 31 337 989.6 

6 Lagia e rrugeve nje here ne dite 26 539 m² 0.2988 31 245 825.4 

 Vlera pa TVSH    3 036 113.5 

 TVSH    607 222.7 

 Shuma total me tvsh    3 643 336.2 

Pasqyra nr. 35. Të dhëna mbi pagesat për shpenzime për obj. Stacioni i pompave. 
Nr. U. shpenzimit Data likuidimit Ndalesa 5% garanci 

punimesh 

Shuma 

497 06.08.2019  4411800 

497 06.08.2019 5% 232200 

878 30.12.2019  13264343 

879 30.12.2019 5% 698123 

149 10.03.2020  323202 

150 10.03.2020 5% 17011 

151 10.03.2020  3620214 

152 10.03.2020 5% 190538 

 Totali  22757431 

Pasqyra nr. 36. Të dhëna mbi pagesat për shpenzime për obj. Rikonstruk. shkollës 9 vjecare Demir 

Godelli Peqin. 
Nr.urdher shpenzimit Data likuidimit Vlerat e 5% fondi I garancisë Shuma Lekë  

1309 08.10.2018  7599132  

1310 08.10.2018 5% 399954  

1347 17.10.2018  5890000  

1348 17.10.2018 5% 310000  

1497 19.12.2018  2320655  

1498 19.12.2018 5% 122140  

1499 19.12.2018  367845  

1500 19.12.2018 5% 19360  

1551 30.12.2018  367845  

1553 30.12.2018 5% 19360  

1553 30.12.2018  8368687  

1554 30.12.2018 5% 440457  

1559 30.12.2018  8363468  

1560 30.12.2018 5% 440183  

177 19.03.2019  5945888  

178 19.03.2019 5% 312941  

300 09.05.2019  2439168  

301 09.05.2019 5% 128377  

355 05.06.2019  2439168  

356 05.06.2019 5% 128377  

571 19.09.2019  801288  

572 19.09.2019 5% 42173  

 Totali  47,266,466  

Pasqyra nr. 37 Të dhëna mbi pagesat për shpenzime për obj. Rikon. i shkollës Mustafa Kemal 

Atataturku. 
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Nr. U. shpenzimit Data likuidimit Vlerat e 5% fondi i garancisë Shuma 

450 17.07.2019  8466132 

451 17.07.2019 5% 445586 

493 02.08.2019  3990000 

494 02.08.2019 5% 210000 

655 30.10.2019  4304362 

656 30.10.2019 5% 226545 

679 05.11.2019  3303301 

680 05.11.2019 5% 173858 

777 21.11.2019  1653503 

778 21.11.2019 5% 87026 

833 12.12.2019  6510933 

834 12.12.2019 5% 342681 

848 13.12.2019  8612041 

849 13.12.2019 5% 453265 

121 02.03.2020  412959 

122 02.03.2020 5% 21735 

144 06.03.2020  7757035 

145 06.03.2020 5% 408265 

225 24.04.2020  1413058 

226 24.04.2020 5% 74372 

227 24.04.2020  3735941 

227 24.04.2020 5% 196629 

 Totali  52,799,227 

 

 

 

PYETËSOR MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE REZULTATET E 

AKTIVITETIT TË NJËSIVE TË AUDITIMIT TË BRENDSHËM (NJAB) 

 

Emri i Institucionit:________Bashkia Peqin___________________________________ 

A ekziston një strukturë e NJAB në institucion (shënoni me x 

në kutinë përkatëse) 

                         PO    X 

Nëse po, sa është numri i personave që përbëjnë këtë strukturë:_________3 (tre) ___      

Data e krijimit të strukturës së NJAB:  ______19.12.2017__________ 

Nëse jo, a ka siguruar institucioni mbulim me auditim të 

brendshëm sipas një nga formave të parashikuara në ligj? 

                          JO   
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Nëse po, në cilën Aktmarrëveshje apo kontraktim me institucione të tjera mbështetet: 

(refero nr. e aktmarrëveshjes/kontratës  për vitin 2019 dhe vitin 2020) 

A. Përbërja e NJAB-së 
 

NR 

 

Emër Mbiemër 

 

Roli në 

NJAB 

Dt. e 

fillimit të 

punës në 

NJAB  

(dd/mm/vv

vv) 

Ka 

Certifikatë 

si AB në 

SP? 

(PO/JO) 

Dt. e 

marrjes së 

çertifikatës  

(dd/mm 

/vvvv) 

Orë 

trajnimi të 

vijueshëm 

gjatë vitit 

Ekperienca punës në AJ apo 

AB përpara certifikimit si AB 

(për personat e pacertifikuar, 

eksperienca aktuale): 

Ekperienca punës në AB pas 

certifikimt si AB( kjo pyetje 

vlen për audituesit e 

certifikuar): 

1 A.D. Pergjegjes 10.04.2018 PO 05.07.2019 40                    0 - 1 VIT 1 - 3 VIT 

2 M.SH. S/Audituese 01.02.2018 JO - - 0 - 1 VIT 0 

3 B.K.  S/Auditues 02.08.2018 JO - -  0 – 1 VIT 0 

 

B. Qarkullimi i stafit të NJAB (5 vitet e fundit) 
NR Emër Mbiemër Data e filimit Pozicioni Data e largimit Niveli i arsimit (Specifiko universitetin/institucionin përkatës) 

1 D.M.  22.06.2018 S/Auditues 04.01.2019 Master Shkencor Ekonomik  (Universiteti Mesdhetar) 

2      

 

C. Informacion në lidhje me aktivitetin e NJAB-së: 
Llojet e misoneve të Auditimit Auditime të planifikuara Auditime të realizuara 

Auditime Financiare 1 1 

Auditime Përputhshmerie - - 

Auditime të Kombinuara 12 10 

Auditime Performance - - 

Misione të iniciuara nga titullari - - 

Misione të iniciuara nga denoncime të qytetareve - - 

Të tjera - - 

 

 

D. Veprimtaria e NJAB për vitin 2019 
 

Nr 

 

 

 

 

Fushat e 

identifikuara me 

risk nga NJAB 

A është 

fokusuar 

ndonjë mision 

auditimi në 

këtë 

fushë(Ref. 

Fushave në 

kolonën 2) 

(PO/JO) 

A ka 

pasur 

gjetje në 

fushën e 

identifiku

ar me 

risk? 

(PO/JO) 

Nëse ka 

pasur gjetje 

auditimi, sa 

është numri 

i tyre? 

(sipas 

fushave 

kolona 2) 

 

Efektet 

Financiar

e të 

gjetjeve 

(nëse ka 

pasur) 

 

A ka patur 

misione të 

zbatimit të 

rekomandim

eve 

(nëse Po, 

sa?/Jo) 

Statusi i rekomandimeve (sipas fushave të identifikuara me risk)për 

vitin 2019 

 

Rekomandime 

të dhëna 

 

Rekomandime 

të pranuara 

 

Rekomandime 

të zbatuara 

 

Rekomandime 

në proces 

zbatimi 
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1 Sistemi i Taksave dhe 

Tarifave Vendore 

 (5 Njesite 

Administr) 

PO PO 25 43.299.3 PO(1) 25 25 17 8 

2 Fondet  Sigurimeve 

Shoq/Shendetesore/ 

Perkujd/Shoqerore. 

(Drejtoria e 

Mireqenj /Kujdesit 

Social) 

PO PO 9 42.4 PO (1) 9 9 7 2 

3 Paga/Shperblime/Etj 

(Shoq.Ujesjelles/Kan

. sha  

PO PO 15 10.2 PO (1) 15 15 10 5 

4 Paga/Shperblime/Etj 

(Shoq.Klub Futboll 

Shkumbini ) sha. 

PO PO 11 2.1 JO 11 11 7 4 

5 Prokurimet me vlera 

te vogla. 

 ( Bashkia Peqin ) 

PO PO 6 - PO (1) 6 6 4 2 

6 Menaxhimi i 

aktivitetit nga Policia 

Bashkiake 

PO PO 8 - JO 8 8 6 2 

6 Detyrimet e 

prapambetura. 

(Bashkia Peqin) 

PO PO 11 43.524.122 PO (1) 11 11 8 3 

E. Veprimtaria e NJAB për vitin 2020 

 

NR 

 

 

 

 

Fushat e 

identifikuara me risk 

nga NJAB 

A është 

fokusuar 

ndonjë 

mision 

auditimi në 

këtë 

fushë(Ref. 

Fushave në 

kolonën 2) 

(PO/JO( 

A ka 

pasur 

gjetje në 

fushën e 

identifik

uar me 

risk? 

(PO/JO) 

Nëse ka 

pasur 

gjetje 

auditimi, 

sa është 

numri i 

tyre? 

(sipas 

fushave 

kolona 2) 

 

Efektet 

Financiar

e të 

gjetjeve 

(nëse ka 

pasur) 

 

A ka patur 

misione të 

zbatimit të 

rekomandimeve 

(nëse Po, sa?/Jo) 

Statusi i rekomandimeve (sipas fushave të identifikuara me risk)për 

vitin 2020 

 

Rekomandim

e të dhëna 

 

Rekomandim

e të pranuara 

 

Rekomandim

e të zbatuara 

 

Rekomandime 

në proces 

zbatimi 

 

1-5 Sistemi i Taksave dhe 

Tarifave Vendore 

 (5 Njesite Administr) 

 

PO 

 

PO 

 

52 

  

68,741,6 

 

PO(1) 

 

52 

 

52 

 

41 

 

11 

6 Fondet  Sigurimeve 

Shoq/Shendetesore/ 

Perkujd/Shoqerore. 

(Drejtoria e Mireqenj 

/Kujdesit Social) 

 

PO 

 

PO 

 

11 

 

35,8 

 

PO (1) 

 

11 

 

11 

 

8 

 

3 

 Paga/Shperblime/Etj  

(Nj.Adm. Perparim),  

 

PO 

 

PO 

 

1 

 

62,6 

 

PO (1) 

 

1 

 

1 

 

1 

 

0 

7 Paga/Shperblime/Etj  

(Drejtoria e Mir & 

K.Social). 

 

PO 

 

PO 

 

1 

   

1 

 

1 

 

0 

 

1 
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8 Detyrimet e 

prapambetura. 

(Bashkia Peqin) 

 

PO 

 

PO 

 

8 

 

35,241,3 

 

PO (1) 

 

8 

 

8 

 

5 

 

3 

 

Të gjithë punonjësve që atakohen në këtë Raport, duhet t’u bëhen prezent mangësitë dhe problemet 

për të cilat mbajnë përgjegjësi. 

                                                                                             

Grupi  i  Auditimit    

                                                                                          

M. B. 

 

G. K.                DREJTORI I DEPARTAMENTIT 

 

Gj. P.   

          M. LL. 

              

KONTROLLI  I  LARTË  I  SHTETIT    

 

 

 

 
 

 

F. Performanca për çdo auditues të NJAB-së 
Nr. Emër Mbiemër 

Auditimi ku kanë marrë pjesë 

Nr. i gjetjeve të 

bëra Nr. i rekomandimeve të lëna 

1 A.D.                                         8 auditime 41 41 

2 M.SH. 8 auditime 23 23 

3 B.K. 8 auditime   9   9 


