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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

I.1 Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) ushtroi auditim financiar në Bashkinë 

Kavajë, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme çështjeve që lidhen me vlerësimin e 

implementimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit, veprimtarisë së sektorit të 

auditimit të brendshëm, planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, si dhe të 

transaksioneve financiare dhe ngjarjeve ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe saktë në 

pasqyrat financiare të subjektit të audituar. 

Gjatë periudhës së auditimit nga data 27.05.2022 deri më datë 01.07.2022, grupi i auditimit 

auditoi periudhën nga data 01.01.2021 deri më datë 31.12.2021. 

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, janë mbajturgjithsej5 akt-

konstatime dhe 1 akt-verifikim. Mbi aktet e mbajtura nga grupi i auditimit, nga subjekti i 

audituar, janë paraqitur observacionet, të cilat janë reflektuar rast pas rasti në mënyrë të 

përmbledhur. 

-Për projekt raportin e auditimit nga subjekti i audituar nuk u paraqitën observacione. 

Në mënyrë të përmbledhur, në përfundim rezultoi se nga auditimi: 

-Të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat vendore, për vitin 2021, u konstatua se,në 

fund të vitit 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA, borxhi tatimor është në vlerën 910,757 mijë 

lekë (109,221 mijë lekë krijuar brenda vitit 2021) vlerë e cila përbën të ardhura të munguara 

në buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

-Arkëtimit të tarifës së licencimit të subjekteve për ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të 

karburantit, u konstatua se në 5 prej tyre është ushtruar aktivitet pa u pajisur me licencën 

përkatëse. Gjithashtu, rezulton se 3 subjekte të tjerë, të cilët në vitin 2021 kanë mbyllur 

aktivitetin e tyre, nuk kanë paguar tarifën e licencimit të tregtimit të karburantit për periudhat 

kur kanë ushtruar aktivitet. Në fund të vitit 2021, gjithsej rezultojnë 8 subjekte debitor për 

vlerën 7,440 mijë lekë, si rrjedhojë e moslikuidimit të tarifës së licencimit të tregëtimit të 

karburantit, me pasojë krijimin e të ardhurave të munguara në buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

-Procedurave të ndjekurapër arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMTV dhe Policia 

Bashkiake, u konstatua se deri më datë 31.12.2021 në mënyrë progresive, si rrjedhojë e mos 

likuidimit të gjobave të vendosura, janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e 

bashkisë gjithsej 30,176 mijë lekë, nga të cilat 18 gjoba në vlerën 10,080 mijë lekë i përkasin 

vitit 2021. Gjobat e mësipërme janë të formës së prerë, për të cilat nuk është bërë kërkesë 

Gjykatën Administrative të Shkallës Parë Kavajë, për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit të 

tyre nëpërmjet përmbarimit gjyqësor. 

-I procedurave për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa e pastrimit për subjektet që kanë kryer 

punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Kavajë (jo me seli kryesore/vendi efektiv i 

aktivitetit në Bashkinë Kavajë) u konstatua se përgjatë vitit 2021 kanë kryer punime 

ndërtimi gjithësej 42 subjekte, të cilët nuk janë pajisur me NIPT sekondar e për rrjedhojë 

nuk janë nuk janë tarifuar me tarifën e pastrimit dhe shërbimit, duke krijuar të ardhura të 

munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 1,320 mijë lekë gjithsej. 

-I veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë për taksimin dhe tarifimin1 e subjekteve me aktivitet 

“Hoteleri”,në 8 raste u konstatua se subjekte të ndryshme me aktivitet “Hoteleri” nuk janë të 

regjistruar në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore të DAV Bashkia Kavajë dhe për 

rrjedhojë nuk janë taksuar dhe tarifuar në përputhje me përcaktimet e bëra në paketën fiskale 

të vitit 2021. Përveç rasteve të mësipërme, për 10 subjekte të tjera, megjithëse administrohej 

                                                 
1 Taksa e fjetjes, ndërtesës, truallit, si dhe tarifat e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit. 
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informacion për bazën e taksave dhe tarifave vendore, konstatohet se nuk është aplikuar saktë 

niveli i taksës dhe tarifës sipas paketës fiskale të vitit 2021. Të gjitha veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme kanë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë në 

vlerë 3,430 mijë lekë. 

-I kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme (banesa sociale, dyqane, tokë 

bujqësore/pyjore dhe hapësirë e plazhit) të Bashkisë Kavajë me palët e treta, u konstatua se 

nga Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe DAV Bashkia Kavajë, gjatë ushtrimit të funksioneve 

të veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mosaplikim i kamatë 

vonesave, mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e tarifave të qirave etj). Këto 

veprime dhe moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë 

Kavajë në vlerën 12,489 mijë lekë, nga të cilat 1,847 mijë lekë janë krijuar brenda vitit 

2021. 

-Raportimit të transaksioneve dhe ngjarjeve ekonomike në pasqyrat financiare të vitit 2021, 

ka rezultuar kontabilizimi jo i saktë dhe i drejtë për: 

Llogaria nr. 468 “Debitorë të ndryshëm” është pasqyruar më pak për vlerën 232,420,459 

lekë; 

Llogaria nr. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” është pasqyruar më shumë për vlerën 

64,977,455 lekë; 

Llogaria nr. 467 “Kreditorë të ndryshëm”, është pasqyruar më pak për vlerën 26,313,337 

lekë; 

Llogaria nr. 231 “Investime në proçes”, është pasqyruar më shumë për vlerën 911,470,146 

lekë; 

Llogaria nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, është pasqyruar më pak për vlerën 

62,500,169 lekë; 

Llogaria nr.202 “Studime dhe kërkime” është pasqyruar më shumë për vlerën 18,359,452 

lekë. 

 

I.2. Në mënyrë të përmbledhur gjetjet dhe rekomandimet më të rëndësishme të 

auditimit, paraqiten si më poshtë vijon. 
Gjetja  Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

1 

Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe 

tarifat vendore për vitin 2021, u konstatua se në fund të 

vitit 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA në mënyrë 

progresive janë 1668 subjekte debitore “Biznes” në 

vlerën 323,261 mijë lekë, nga të cilët brenda vitit 2021 

janë krijuar 494 subjekte në vlerën 42,109 mijë lekë, e 

ndarë si më poshtë vijon: 

-120 subjekte “Biznesi i Madh” në vlerën 24,249 mijë 

lekë; 

-374 subjekte “Biznesi i Vogël” në vlerën 17,859 mijë 

lekë. 

Referuar të dhënave të vendosura në dispozicion nga 

DAV Bashkia Kavajë, rezulton se nga fillimi i vitit 

2021 deri në përfundim të tij kemi rritje të debitorëve të 

kategorisë “Biznes”, për vlerën 42,109 mijë lekë. Për 

debitorët e mësipërm, përjashtuar DAV pranë Bashkisë 

Kavajë, zyrat e taksave dhe tarifave vendore në NJA 

Golem, Helmas, Synej dhe Luz i Vogël, nuk kanë 

përllogaritur rast pas rasti kamatë vonesë për subjektet 

debitore. 

-Në raport me numrin e subjekteve debitore të krijuar 

brenda vitit 2021 janë zbatuar masa shtrënguese (vetëm 

bllokim të llogarisë bankare) për 11% të tyre, për më 

tepër nuk është vazhduar me marrjen e masave të tjera 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: DAV Bashkia 

Kavajëtë marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimit tatimor për 

debitorët, duke ndjekur të gjitha 

rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës 

debitore 323,261 mijë lekë (principal 

dhe kamatë vonesë). 

Menjëherë 
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Gjetja  Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

shtrënguese në rend shterues, si bllokimi i aktivitetit të 

biznesit, vendosje e barrës hipotekore, barrë siguruese, 

deri në kallëzim penal. 

2 

Nga auditimi i zbatimit të buxhetit lidhur me likuidimin 

e detyrimeve të prapambetura, rezulton se Bashkia 

Kavajë për zbatimin e vendimeve gjyqësore me objekt 

dëmshpërblim page për largime nga puna të 

punonjësve, për vitin 2021 ka shpenzuar vlerën 23,330 

mijë lekë, për 50 raste, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet, pasi praktikisht 

për një pozicion pune paguhen dy persona. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur, konkretisht 

për 20 praktika likuidimi të vendimeve gjyqësore të 

përzgjedhura në mënyrë rastësore, u konstatua se janë 

kryer likuidime pjesore, megjithëse Bashkia Kavajë ka 

pasur disponibilitete në thesar. Gjithashtu në urdhrin e 

Titullarit të institucionit për likuidimin e vendimeve 

gjyqësore të mësipërme, nuk është nxjerrë përgjegjësia 

administrative ndaj personit që nëpërmjet 

veprimeve/mosveprimeve të tij (largimit nga puna, 

moslikuidimit në kohë të detyrimit pa krijuar 

shpenzime të përmbarimit) ka krijuar detyrime ndaj 

Bashkisë Kavajë. Analizimi i arsyeve të humbjeve të 

vendimeve gjyqësore dhe nxjerrja e përgjegjësive 

administrative, do të ndikonte pozitivisht në korrigjimin 

e praktikave të gabuara të ndjekura nga njësia vendore 

në proceset e largimit të punonjësve nga puna dhe për 

çështje të tjera gjyqësore dhe si rezultat shmangien e 

tyre në të ardhmen dhe uljen e shpenzimeve financiare 

negative në buxhet. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë 

Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve 

Ekonomike, të marrë masat e 

nevojshme që gjatë hartimit të 

kërkesave buxhetore (PBA dhe 

buxhet vjetor) të planifikojë grafikun 

e likuidimit të plotë të detyrimeve të 

prapambetura nga vendimet 

gjyqësore, si dhe respektimin e tij 

gjatë zbatimit të buxhetit.  

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë 

Kavajë, të analizojë të gjitha rastet e 

vendimeve gjyqësore që do të 

zbatojë, me qëllim përcaktimin e 

shkaqeve që kanë sjellë humbjen e 

çështjes gjyqësore. Rezultatet e 

analizës të shërbejnë për shmangien 

në të ardhmen të proçedurave të 

gabuara të ndjekura për çështjen e 

largimit të punonjësve nga puna dhe 

çështje të tjera, me qëllim uljen e 

efekteve negative financiare në 

buxhet. 

  Menjëherë dhe në vijimësi 

3 

Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë 

për taksimin dhe tarifimin  e subjekteve me aktivitet 

“Hoteleri”, u konstatua se ndjekja e taksës së fjetjes në 

hotel aplikohej bazuar në akt-rakordimet e sektorit të 

kontrollit në terren me subjektet tregtare përgjatë 

periudhës Korrik-Shtator (2 akt rakordime për hotel) 

me tarifën 70 lekë/natë/personi për hotele nën 4 yje dhe 

175 lekë për hotele 4-5 yje. Ky dokument nuk është i 

saktë, pasi nuk paraqitej panorama e plotë e lëvizjes 

(akomodimit) të personave në hotel, por thjeshtë bëhej 

një konfirmim i deklaratës së subjektit (vetëdeklarim). 

Gjithashtu, në 8 raste u konstatua se subjekte të 

ndryshme me aktivitet “Hoteleri” nuk janë të regjistruar 

në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore të DAV 

Bashkia Kavajë dhe për rrjedhojë nuk janë taksuar dhe 

tarifuar në përputhje me përcaktimet e bëra në paketën 

fiskale të vitit 2021. Përveç rasteve të mësipërme, për 

10 subjekte të tjera, megjithëse administrohej 

informacion për bazën e taksës së fjetjes, ndërtesës, 

truallit, pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit, konstatohet 

se nuk është aplikuar saktë niveli i taksës dhe tarifës 

sipas paketës fiskale të vitit 2021. Të gjitha veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme kanë krijuar të ardhura 

të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerë 3,430 

mijë lekë. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë 

të marrë masat e nevojshme për 

përditësimin e regjistrit të taksave 

dhe tarifave vendore me subjektet e 

mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës prej 3,430 mijë 

lekë. 

Menjëherë 

4 

Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe 

tarifat vendore, u konstatua se në fund të vitit 2021 në 

Bashkinë Kavajë dhe NJA janë 9756 familje debitore 

për vlerën 55,814 mijë lekë, nga të cilat 6704 familje 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë 

Kavajë të marrë masat e nevojshme, 

për të analizuar situatën e krijuar me 

efekt mosarkëtimin e të ardhurave 
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Gjetja  Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

për vlerën 17,257 mijë lekë janë debitorë të krijuar 

brenda vitit 2021. Për arkëtimin e vlerës debitore, nga 

sektori i mbledhjes së borxhit nuk është marrë asnjë 

masë (njoftimin e vlerësimit të detyrimit tatimor, 

bllokimin e llogarive bankare, etj). Gjithashtu ndaj 

Bashkisë Kavajë rezulton të jetë debitor edhe UK Sh.A 

Kavajë për kohën kur ka pasur rolin e agjentit tatimor 

për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore ndaj 

kategorisë “Familjar”. Detyrimi që ka UK Sh.A Kavajë 

në fund të vitit 2021 ndaj Bashkisë Kavajë është në 

vlerën prej 6,049 mijë lekë. Nga DAV Bashkia Kavajë 

për këtë situatë nuk janë marrë masat ligjore (aplikimin 

e gjobave) ndaj agjentit tatimor UK Sh.A Kavajë. 

-Problematikë e konstatuar nga auditimi i arkëtimit të 

taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar”, 

rezulton edhe për 1081 familje që banojnë në fshtratat 

turistikë në NJA Golem, të cilat prej vitit 2011 deri në 

vitin 2021 nuk kanë likuiduar detyrimet që kanë ndaj 

Bashkisë Kavajë për taksën e ndërtesës, truallit, si dhe 

tarifën e pastrimit dhe shërbimit, duke krijuar një vlerë 

debitore prej 246,072 mijë lekë, nga të cilat 8,524 mijë 

lekë, janë krijuar brenda vitit 2021. Për familjet debitore 

në vitin 2021, nga zyra e taksave në NJA Golem nuk 

është përllogaritur kamatë-vonesë. Lista me familjet 

debitore i është përcjellë DAV Bashkia Kavajë nga zyra 

e taksave në NJA Golem, por nga sektori i mbledhjes së 

borxhit pranë DAV Bashkia Kavajë, në vitin 2021 nuk 

janë marrë masa shtrënguese për arkëtimin e detyrimit. 

nga taksat dhe tarifat vendore nga 

abonentët familjarë, si rrjedhojë e 

bllokimit të llogarive bankare të UK 

Sh.A., Kavajë, vlerësimin e detyrimit 

dhe aplikimin e penaliteteve ndaj UK 

Sh.A Kavajë. 

Rekomandimi: DAV Bashkia 

Kavajë të marrë masa dhe të ndjek të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës debitore nga taksat 

familjare prej 307,936 mijë lekë. 

Menjëherë 

5 

Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë 

për arkëtimin e taksës së tokës bujqësore, u konstatua se 

vlera debitore në fund të vitit 2021 është 160,889 mijë 

lekë, e cila në krahasim me fillimin e vitit 2021 është 

rritur me 18,953 mijë lekë. Përgjatë vitit 2021 janë 

gjithsej 6758 familje debitore për vlerën 18,953 mijë 

lekë, ku peshën më të madhe të familjeve debitore e ka 

NJA Golem, duke vijuar me NJA Helmas. Arkëtimi i 

kësaj takse paraqitet me problem në Bashkinë Kavajë, 

për arsye se familjet të cilat taksohen për tokën 

bujqësore nuk njoftohen ose të merren masa të tjera, me 

qëllim arkëtimin e kësaj takse. DAV Bashkia Kavajë 

arkëtimin e kësaj takse e mundëson vetëm kur familjari 

ose personi që ka në përdorim/pronësi tokë bujqësore, 

aplikon pranë Bashkisë Kavajë për të marrë një 

vërtetim/shërbim të caktuar. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: DAV Bashkia 

Kavajë të marrë masa dhe të ndjek të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës debitore prej 

160,889 mijë lekë nga taksa e tokës 

bujqësore. 

Menjëherë 

6 

Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga legalizimi i 

objekteve informale, u konstatua se vlera debitore për 

këtë taksë në mënyrë progresive është 52,687 mijë lekë 

për 1278 subjekte, nga të cilat 159 subjekte për vlerën 

3,295 mijë lekë janë krijuar në vitin 2021. Nga auditimi 

mbi vjeljen e detyrimeve për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria e 

Urbanistikës Bashkia Kavajë, nuk janë marrë masa për 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi ndërmjet 

Drejtorisë së Urbanistikës dhe DAV Bashkia Kavajë, 

me qëllim që subjektet të cilët rezultojnë debitorë si 

rrjedhojë e mospagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë, t’i përcillen sektorit të mbledhjes së 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e 

Urbanistikës t’i përcjellë Drejtorisë 

së të Ardhurave listën me subjektet 

debitore për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë, si dhe në vijim DAV 

Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të 

ndjek të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës 

debitore prej 52,687 mijë lekë. 

Menjëherë 
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borxhit, për të ndjekur procedurat ligjore (njoftim, 

bllokim të llogarive bankare, etj) për arkëtimin e kësaj 

takse. 

7 

 Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e 

gjobave të vendosura nga IMTV Bashkia Kavajë, u 

konstatua se deri më datë 31.12.2021 në mënyrë 

progresive, si rrjedhojë e mos likuidimit të gjobave të 

vendosura, janë krijuar të ardhura të munguara për 

buxhetin e bashkisë gjithsej 30,176 mijë lekë, nga të 

cilat 18 gjoba në vlerën 10,080 mijë lekë i përkasin vitit 

2021. Gjobat e mësipërme janë të formës së prerë, për të 

cilat nga Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë nuk 

është bërë kërkesë Gjykatën Administrative të Shkallës 

Parë Kavajë, për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit të 

tyre nëpërmjet përmbarimit gjyqësor. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: Kryeinspektori i 

IMTV Bashkia Kavajë, të marrë 

masat e nevojshme duke ndjekur të 

gjitha rrugët administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës 

30,176 mijë lekë, si rrjedhojë e 

gjobave të vendosura. 

Rekomandimi: Kryeinspektori i 

IMTV Bashkia Kavajë, të marrë 

masat e nevojshme duke identifikuar 

dhe vlerësuar, rast pas rasti ecurinë e 

arkëtimit të gjobave, të cilat janë në 

proçes shqyrtimi ose ekzekutimi nga 

përmbaruesit gjyqësor, si dhe të 

kërkojë nga këta të fundit ezaurimin e 

të gjitha mjeteve ligjore (sekuestrim 

të sendeve të luajtshme/paluajtshme) 

për ekzekutimin e detyrimeve 

monetare (gjobë+kamatë vonesë) të 

palëve të treta ndaj Bashkisë Kavajë. 

Për çdo rast, kur nga përmbaruesit 

nuk merren të gjitha masat e 

nevojshme për ekzekutimin e 

detyrimit, Kryeinspektori i IMTV 

Bashkia Kavajë t’i drejtohet 

Ministrisë së Drejtësisë, me qëllim që 

nga kjo e fundit të aplikohen 

penalitetet ndaj përmbaruesve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

8 

Nga auditimi i dokumentacionit të subjekteve të 

licencuara për ushtrim aktiviteti si pikë shitjeje më 

pakicë të karburantit, rezulton se përgjatë vitit 2021 në 

territorin e Bashkisë Kavajë dhe NJA, është ushtruar 

aktivitet për tregëtimin e karburantit nga 22 stacione 

shitje. Nga numri i stacioneve të mësipërme u konstatua 

se në 5 prej tyre për një periudhë 2-3 vite është ushtruar 

aktivitet pa u pajisur me licencën përkatëse. Gjithashtu, 

rezulton se 3 subjekte të tjerë, të cilët në vitin 2021 

kanë mbyllur aktivitetin e tyre, nuk kanë paguar tarifën 

e licencimit të tregtimit të karburantit për periudhat kur 

kanë ushtruar aktivitet. Në fund të vitit 2021, gjithsej 

rezultojnë 8 subjekte debitor për vlerën 7,440 mijë lekë, 

si rrjedhojë e moslikuidimit të tarifës së licencimit të 

tregëtimit të karburantit. Për këto stacione konstatohet 

se përgjatë vitit 2021 nuk administrohet dokumentacion 

për njoftimin e Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial 

për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së 

subjekteve që ushtrojnë aktivitet pa licencë. Për 

subjektet e mësipërme administrohen masa shtrënguese 

(bllokim të llogarisë bankare) nga DAV Bashkia 

Kavajë, vetëm për 1 prej tyre. Gjithashtu nga verifikimi 

i databasës së Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, për 

subjektet që ushtrojnë aktivitet “tregëtimin e 

karburanteve” në Bashkinë Kavajë, rezultoi se janë 6 

subjekte të cilat kanë të regjistruar si aktivitet 

tregëtimin e karburanteve, por që nuk administrohet 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Mbrojtjes 

së Konsumatorit Bashkia Kavajë, të 

marrë masat e nevojshme, për 

njoftimin e subjekteve që ushtrojnë 

aktivitet në tregtimin e karburanteve, 

me qëllim licencimin e aktivitetit të 

tyre. Në rast të kundërt t’i drejtohet 

me shkresë Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë, për 

ngritjen e një grupi pune të 

përbashkët me Inspektoratin 

Shtetëror Teknik Industrial, për 

marrjen e masave të bllokimit të 

veprimtarisë së subjekteve që 

ushtrojnë pa licencë aktivitetin e 

tregëtimit me pakicë të karburanteve. 

Rekomandimi:Drejtoria e të 

Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e 

Mbrojtjes së Konsumatorit Bashkia 

Kavajë të marrë masat e nevojshme 

për përditësimin e regjistrit të taksave 

dhe tarifave vendore me subjektet e 

mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës prej 7,440 mijë 

lekë. 



 

9 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

Gjetja  Përmbledhje e Gjetjes Faqe nr. Rëndësia Rekomandimi 

informacion në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore 

të DAV Bashkia Kavajë. 
Menjëherë 

9 

Nga auditimi i procedurave për arkëtimin e të 

ardhurave nga tarifa e pastrimit për subjektet që kanë 

kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Kavajë 

(jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në 

Bashkinë Kavajë) u konstatua se përgjatë vitit 2021 

kanë kryer punime ndërtimi gjithësej 42 subjekte, të 

cilët nuk janë pajisur me NIPT sekondar e për rrjedhojë 

nuk janë nuk janë tarifuar me tarifën e pastrimit dhe 

shërbimit, duke krijuar të ardhura të munguara për 

buxhetin e bashkisë në vlerën 1,320 mijë lekë gjithsej. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: DAV Bashkia 

Kavajë të nxjerrë njoftim detyrimin 

për tarifën e shërbimit dhe ndjekjen e 

të gjitha procedurave administrative 

dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 

prej 1,320 mijë lekë . 

Menjëherë 

10 

Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të 

paluajtshme (banesa sociale, dyqane, tokë 

bujqësore/pyjore dhe hapësirë e plazhit) të Bashkisë 

Kavajë me palët e treta, u konstatua se nga Drejtoria e 

Kadastrës Urbane dhe DAV Bashkia Kavajë, gjatë 

ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë respektuar 

plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mosaplikim i 

kamatë vonesave, mungesën e marrjes së masave për 

arkëtimin e tarifave të qirave etj). Këto veprime dhe 

moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të munguara 

për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 12,489 mijë 

lekë, nga të cilat 1,847 mijë lekë janë krijuar brenda 

vitit 2021. Gjithashtu, u konstatua se për dyqanet e 

dhëna me qira nuk është kryer procedura e konkurrimit, 

si dhe kontratat e lidhura me qiramarrësit nuk janë sipas 

formatit të miratuar dhe 3 subjekte kanë në përdorim 

dyqanet pa lidhur kontratë qiraje. Gjithashtu në 2 raste, 

është konstatuar se megjithëse subjektet janë debitorë 

për moslikuidimin e tarifës vjetore të qirasë për 

hapësirën e plazhit në vitet e mëparshme, përsëri 

Bashkia Kavajë ka lidhur kontratë qiraje për përdorimin 

e hapësirës së plazhit për vitin 2021. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë 

Kavajë të analizojë sitatën e krijuar 

dhe të nxjerrë përgjegjësitë e 

punonjësve përkatës, si dhe të marrë 

masa dhe të ndjek të gjitha 

procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës 12,489 mijë lekë. 

Rekomandimi:Drejtoria Juridike dhe 

Drejtoria e Kadastës Urbane Bashkia 

Kavajë të marrë masat e nevojshme, 

që procedura e dhënies me qira të 

dyqaneve të bëhet nëpërmjet 

konkurrimit publik. Gjithashtu të bëjë 

ndryshimin e formatit të kontratave 

në përputhje me përcaktimet ligjore, 

si dhe lidhjen e tyre nga e para me 14 

subjektet qiramarrës. 

Menjëherë 

11 

Nga auditimi i llogarisë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” 

të pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 

2021, u konstatua se kjo llogari, e cila përfaqëson të 

drejtat e Bashkisë Kavajë për arkëtim ndaj të tretëve, 

është pasqyruar më pak, për vlerën 223,179,324 lekë 

duke mos përfshirë në mënyrë të plotë këto të drejta, si 

vijon: 

-92,227,145 lekë më pak për detyrimet e biznesit të 

vogël dhe të madh; 

-58,736,713 lekë më pak për detyrimet e kategorisë 

“Familjar”; 

-52,687,413 lekë më pak për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale; 

-30,176,258 lekë për gjoba të IMTV; 

-6,049,341 lekë detyrimi i UK Sh.A Kavajë; 

-38,770 lekë për tarifa të Drejtorisë së Mbrojtjes së 

Konsumatorit; 

-Debitorët e fshatrave turistik në NJA Golem janë 

mbivlerësuar për vlerën 6,358,315 lekë;  

Konstatohet se në pasiv të bilancit nuk pasqyrohet 

llogaria nr. 470 “Llogari në pritje – të ardhura për t’u 

marrë” (me kundërparti llogarinë nr.468), e cila 

kreditohet në momentin e konstatimit të të drejtave për 

t’u arkëtuar. 

27-97 E Lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve 

Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë 

masat e nevojshme për vlerësimin, si 

dhe kontabilizimin e plotë dhe të 

saktë të të drejtave të Bashkisë për 

arkëtim nga të tretët, në llogarinë 

nr.468 “Debitorë të ndryshëm” me 

kundërparti llogarinë nr. 470 “Të 

ardhura për t’u marrë”. 

Me mbylljen e pasqyrave 

financiare të vitit 2022 
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I.3. Konkluzione dhe opinioni i auditimit. 

Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Kavajë për vitin ushtrimor 2021, të cilat 

përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, pasqyrat e performancës financiare, pasqyrat  e 

ndryshimeve të aktiveve, pasqyrat e fluksit të mjeteve monetare dhe pasqyrat e shënimeve 

shpjeguese. Auditimi ka përfshirë ekzaminimin, në bazë testimesh, të dokumenteve që 

mbështesin shumat dhe shpalosjet në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve 

kontabël të përdorura dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së 

përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 1705, dhe ISSAI 12002, pasi kemi 

marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, shprehim një 

opinion të modifikuar3 për llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Kavajë, duke arritur në 

përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë 

materiale por jo të përhapura, në llogaritë vjetore të vitit 2021, të cilat janë të shprehura në 

bazën për opinionin e modifikuar. 

Baza për opinionin: 

Ne e kryem auditimin në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (SNA-të). 

Përgjegjësitë tona, sipas këtyre standardeve janë përshkruar në mënyrë më të detajuar në 

seksionin e raportit, ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të 

pavarur nga Bashkia Kavajë, sipas kërkesave etike që janë të zbatueshme për auditimin e 

pasqyrave financiare dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike, në përputhje me këto 

kërkesa. Ne besojmë se, evidenca e auditimit që kemi siguruar, është e mjaftueshme dhe e 

përshtatshme për të marrë siguri të arsyeshme, si dhe për të bazuar dhënien e opinionit tonë. 

(ISSAI 1700.7). 

Në dhënien e opinionit kemi marrë parasysh nivelin e materialitetit prej 37,690 mijë lekë, si 

dhe faktin se disa llogari në pasqyrat financiare nuk paraqesin vlerën e tyre reale, si vijon: 

-Llogaria nr. 468 “Debitorë të ndryshëm”është pasqyruar më pak për vlerën 232,420,459 

lekë; 

-Llogaria nr. 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” është pasqyruar më shumë për vlerën 

64,977,455 lekë; 

-Llogaria nr. 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime” është pasqyruar më pak 

për vlerën 48,996,073 lekë; 

-Llogaria nr. 467 “Kreditorë të ndryshëm”, është pasqyruar më pak për vlerën 26,313,337 

lekë; 

-Llogaria nr. 231 “Investime në proçes”, është pasqyruar më shumë për vlerën 

911,470,146lekë; 

-Llogaria nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, është pasqyruar më pak për vlerën 

62,500,169 lekë; 

-Llogaria nr.202 “Studime dhe kërkime”është pasqyruar më shumë për vlerën 18,359,452 

lekë. 

                                                 
2 Objektivi 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.Objektivi 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. 
3 Audituesi duhet të modifikojë opinionin në rastet kur 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, por jo të 

përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë. 
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-Llogaria nr.211 “Pyje, Kullota, Plantacione”është pasqyruar më pak për vlerën871,612,500 

lekë. 

 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Kavajë. 
Strukturat drejtuese të subjektit Bashkia Kavajë, Nëpunësi Autorizues dhe Zbatues, janë 

përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave financiare në përputhje me 

kërkesat e ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.  

Drejtimi është gjithashtu përgjegjës për ngritjen dhe monitorimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm, me qëllim shmangien e gabimeve apo mashtrimet e mundshme. Stafi drejtues 

është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe 

rregulloret e miratuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e 

procesit të raportimit financiar dhe realizimit të të ardhurave nga taksat e tarifat vendore, 

planifikimin dhe realizimin e buxhetit, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me 

të gjitha ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH mbi Auditimin e Pasqyrave Financiare. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

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

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

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

auditimi i kryer në përputhje me standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo 

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

aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin profesional në punën audituese. Këto standarde 

kërkojnë që ne t’i përmbahemi kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për 

të marrë siguri të arsyeshme, për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, 

qoftë nga mashtrimi ose gabimi. 

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin e pasqyrave financiare 

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

kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion të tyre për publikun ose në raste të rralla kur 

vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të përfshihen në raport për shkak të pasojave 

negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë.  

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

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

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

auditimit. 

 

II. HYRJA. 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 511/1 Prot., datë 

27.05.2022, i ndryshuar, të miratuar nga Kryetari i KLSH-së, në subjektin Bashkia Kavajë 

nga data 27.05.2022 deri në datën 01.07.2022, u krye “Auditimi Financiar”, i cili mbuloi 

periudhën nga data 01.01.2021 deri më datë 31.12.2021, nga grupi i auditimit: 

1.K.K, Auditues, Përgjegjës Grupi.  

2.A.G, Auditues, Anëtar. 

 

II.1. Objektivi i auditimit. 

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

2021, transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike janë raportuar drejt dhe saktë në 

pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar 

në fuqi.  
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II.2. Qëllimi i auditimit. 

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

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

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

Qëllimi i auditimit do të realizohet vetëm pas analizës së implementimit të kërkesave të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

 

II.3.Identifikimi i çështjes. 

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

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

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

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Kavajë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të 

cilësisë së shërbimit ndaj komunitetit në plotësimin e kërkesave dhe nevojave të tyre. 

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

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

Fushat të cilat u audituan janë si vijon: 

1.Aktiviteti i Njësisë së Auditit të Brendshëm; 

2.Implementimi dhe zbatimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit; 

3.Planifikimi dhe zbatimi i planit të buxhetit; 

4.Raportimi financiar. 

 

II.4.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese. 

Niveli drejtues i Bashkisë Kavajë (Kryetari i Bashkisë, në rolin e Nëpunësit Autorizues të 

institucionit) dhe niveli i mesëm drejtues (Drejtori i Drejtorisë së Burimeve Ekonomike, në 

rolin e Nëpunësit Zbatues), kanë përgjegjësinë për përgatitjen e pasqyrave financiare në 

përputhje me bazën ligjore në fuqi për raportimin financiar; Për krijimin e kontrolleve të 

brendshme të nevojshme, për të mundësuar përgatitjen e drejtë të pasqyrave financiare, pa 

keq-raportime materiale, qoftë për shkak të mashtrimit ose gabimit; dhe kryerjen e detyrave 

funksionale në përputhje me kuadrin ligjor, që përcakton dhe rregullon veprimtarinë 

ekonomiko-financiare të institucionit. 

 

II.5.Përgjegjësitë e audituesve.  

Përgjegjësia e audituesve është të shprehin konkluzionin dhe një opinion mbi çështjet që janë 

nën auditim, pra nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë pozicionin financiar 

dhe rezultatet financiare të njësisë ekonomike janë në përputhje me kuadrin ligjor të 

raportimit financiar në fuqi (ISSAI 1200.3). Audituesit janë përgjegjës për përgatitjen e 

Raportit të Auditimit në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas 

INTOSAI, duke respektuar kërkesat etike, duke planifikuar dhe kryer auditimin, sipas të cilit 

është arritur niveli i sigurisë së arsyeshme.Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi 

kërkesave etike, të planifikojmë dhe të kryejmë auditimin për të marrë siguri të arsyeshme, 

për faktin nëse Pasqyrat Financiare, nuk kanë gabime materiale, qoftë nga mashtrimi ose 

gabimi. 

Siguria e arsyeshme i referohet një niveli të pranueshëm sigurie, por nuk garanton asnjëherë 

sigurinë absolute. Auditimi në pajtueshmëri (apo në përputhje) me standardet nuk 

presupozonë që të zbulojë gjithnjë një gabim material kur ai ekziston. Auditimi përfshin 

kryerjen e procedurave për të marrë dëshmi auditimi rreth shumave dhe raportimit të shifrave 

në pasqyrat financiare. Procedurat e zgjedhura varen nga gjykimi profesional i audituesit, 

duke përfshirë këtu edhe vlerësimin e rreziqeve nga gabimi material, qoftë për shkak të 

mashtrimit apo gabimit. 
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Gjatë gjithë procesit të auditimit, audituesi duhet të ushtrojë gjykim dhe skepticizëm 

profesional dhe ndër të tjera: Identifikon dhe vlerëson risqet e keq-pasqyrimit material, qoftë 

për shkak të mashtrimit ose gabimit, bazuar në të kuptuarit e entitetit dhe mjedisit të tij, 

përfshirë kontrollin e brendshëm të njësisë. Merr evidencat e duhura dhe të mjaftueshme për 

të vërtetuar ekzistencën e keqraportimeve materiale. Formon një opinion për pasqyrat 

financiare dhe objektivat shtesë mbi të cilat raportimi është i detyrueshëm bazuar në 

përfundimet e nxjerra nga evidencat e grumbulluara. (ISSAI 1200.7) Raporton rastet e 

mospërputhshmërisë me bazën ligjore, përfshirë buxhetin dhe përgjegjshmërinë, dhe/ose 

Raporton mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm. 

 

II.6.Kriteret e vlerësimit. 

Standardet dhe kuadri ligjor që shërbeu si kriter për vlerësimin e aktivitetit të subjektit të 

audituar, është si më poshtë vijon: 

Lloji i dokumentit:       Detajet e bazës ligjore dhe rregullatore 

Standarde auditimi dhe 

kuadri ligjor i KLSH: 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit, ISSAI 200; 400 etj; 

Manuali i Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë të Gjykatës 

Evropiane të Audituesve (ECA); 

Kërkesat e Udhërrëfyesit të IDI-t, INTOSAI “Për  implementimin 

e Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit”; 

Standardet Ndërkombëtare të Auditimit mbi Raportimin e 

Audituesit të Pavarur, (IFAC); 

Ligji nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; 

Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

Manuali i Auditimit Financiar, KLSH me ndryshime; 

Ligje mbi të cilat 

mbështetet subjekti në 

aktivitetin e tij: 

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

kontrollin”, i ndryshuar; 

Ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; 

Ligji nr. 68/2017 “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. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm 

publik”; 

Ligji nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”; 

Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, 

i ndryshuar”; 

Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

Vendore”, i ndryshuar; 

Ligj nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 

ndryshuar. 

VKM: VKM nr. 807, datë 16.11.2016 “Për disiplinimin e angazhimeve 

buxhetore”, i ndryshuar; 

VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe 

të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto 

dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar; 

VKM nr.391, datë 21.06.2006 “Për përcaktimin e tarifave në 

sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, e ndryshuar; 

VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për Miratimin e kritereve të krijimit 

të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”. 

Akte të tjera Udhëzimi MF nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e 
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nënligjore: përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar; 

Udhëzimi i Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2012 "Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik", i ndryshuar; 

Udhëzimi MF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde 

te monitorimit te buxhetit te Njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

Udhëzimi MF nr.10/1,datë 28.02.2017 “Për përgatitjen e buxhetit 

vendor”, etj; 

Udhëzimet vjetore të MFE për zbatimin e buxhetit; 

Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi 

paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm në njësite publike”; 

Udhëzimi i Ministrisë Financave nr. 21, datë 25.10.2016, “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”; 

Manuali i Auditimit të Brendshëm në sektorin publik miratuar me 

urdhrin e Ministrit Financave nr. 100, dt. 16.10.2017. 

Akte normative të 

Bashkisë Kavajë: 

VKB për miratimin e rregullores mbi organizimin e funksionimin 

e Bashkisë Kavajë, etj; 

VKB për miratimin e rregullores së Këshillit të Bashkisë Kavajë; 

VKB për miratimin e paketës fiskale për vitin 2021 

 

II.7.Standardet e auditimit të aplikuara në kryerjen e punës.  

Auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara, si rrjedhojë 

edhe  Raporti i Auditimit është plotësuar sipas Standardeve Ndërkombëtare të Auditimit 

ISSAI 100, 200, Manualit të Auditimit të Financiar, Rregullores së Procedurave të Auditimit, 

dhe sigurohet se auditimi është kryer në përputhje me procedurat e përgjithshme të pranuara. 

 

II.8.Metodat e auditimit.  

1. Kontrolli aritmetik. 

2. Kontrolli i vlerësimeve. 

3. Konfirmimi nga të tretët. 

4. Kontrolli sipas një treguesi. 

5. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm dhe MFK. 

 

II.9.Dokumentimi i auditimit.  

Në përfundim të auditimit, mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, akt-konstatimeve 5 

gjithsej, si dhe shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar u përgatit 

Projekt Raporti i Auditimit, i cili shërbeu për hartimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit 

dhe rekomandimet për përmirësimin e gjendjes. 

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

lidhje me: 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

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

subjektit. 

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

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

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

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

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

Ligjshmëria dhe rregullsia: Janë në përputhje me ndarjet buxhetore në dispozicion. 
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 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

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

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

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

janë regjistruar. 

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

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

janë të regjistruara. 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

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

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

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

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

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

dhe në sasi të duhur. 
 

III.PËSHKRIMI AUDITIMIT  

III.1.Informacioni i përgjithshëm mbi subjektin nën auditim: 

Zona Gjeografike: Bashkia e Kavajëskufizohet në veri nga Bashkia Durrës, në lindje nga 

Bashkia Tiranë, në jug nga Bashkia Rrogozhinë dhe në perëndim nga deti Adriatik. Qëndra e 

kësaj Bashkie është qyteti i Kavajës. 

Bashkia e Kvajës është pjesë e Qarkut Tiranë dhe përbëhet nga 5 njësi administrative të cilat 

janë: (Kavaja, Synej, Luz i Vogël, Golem dhe Helmas). Në përbërjen e tyre këto njësi 

administrative përfshijnë gjithsej një qytet dhe 32 fshatra. 
Qendra e 

Bashkisë 

NJA Qytetet dhe fshatrat në përbërje të tyre 

 Kavajë Qyteti Kavajë 

 Synej Fshatrat: Synej, Butaq,Rrikaj,Hajdaraj,Peqinaj, Rrakull, Bago 

Kavajë Luz i Vogël Fshatrat: Luz iVogël, Vorrozen, Beden, Blerimaj 

 Golem  Fshatrat: Golem, Kryemëdhenj, Tilaj, Seferaj, Golemas, Qerret, Karpen, Zik-Xhafaj, Kanaparaj, Agonas, Karpen i Ri 

 Helmas Fshatrat; Helmas, Zikular, Lis-Patros, Shtodhër, Cetë, Momël, Habilaj, Collakaj, Kryezi, Cikallesh 

 

Organizimi i Bashkisë Kavajë: 

Bashkia Kavajë ka nën varësi njësitë shpenzuese: 

Drejtoria e Çerdheve dhe Kopshteve; 

(Sektori i Çerdhes së Qytetit në Drejtorinë e Shërbimit Social) 

Drejtoria Ekonomike e Arsimit; 

(Agjencia e Arsimit Parashkollor dhe Shërbimet Mbështetëse të Arsimit Parashkollor, Para 

Universitar dhe Qendrat Kulturore) 

Drejtoria Ekonomike e Kulturës; 

(Drejtoria e Kulturës)  

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit; 

Sektori M.Z.SH (Shërbimi për Mbrojtjen nga Zjarri dhe Shpëtimi) 

Drejtoria e Shërbimeve Bujqësore dhe Pyjore; 

(Drejtoria e Kadastrës Urbane Dhe Menaxhimit të Aseteve Publike )  

Sport Klub Besa. 

(Sektori i Shumë Sporteve)  

 

Administrata e Bashkisë Kavajë dhe Njësitë Shpenzuese në varësi të saj, përbëhen nga: 

-Këshilli Bashkiak (punonjës), Sekretari i Këshillit (1), Punonjës Sekretarie (1);  
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-Kryetari (1), Zv. Kryetari (3), Drejtori (13), Sektorë (36), 6 Njësi me funksione të ndryshme, 

Njësia e prokurimit, Auditimit të brendshëm, Njësi Administrative (4); Policia Bashkiake (1 

Kryeinspektor), Inspektor (1), Policë (22), Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit (1 

Kryeinspektor), Specialist (1), Inspektor (8), Gjendja Civile (1 Përgjegjës) dhe 

Punonjës/Specialist (6), Qendra Kombëtare e Biznesit (4 Specialist), Punonjës të shërbimit 

publik (70); 

Njësitë Shpenzuese në varësi të Bashkisë Kavajë: 

Sektori i Cerdhes së Qytetit–  31 punonjës; 

Agjencia e Arsimit Parashkollor dhe Shërbimet Mbështetëse të Arsimit Parashkollor, Para 

Universitar dhe Qendrat Kulturore – 196 punonjës; 

Drejtoria Kulturës –31 punonjës; 

Drejtoria e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit – 16 punonjës; 

Drejtoria e Kadastrës Urbane Dhe Menaxhimit të Aseteve Publike– 13 punonjës; 

Sektori i Shumë Sporteve   – 10 punonjës. 

 

Funksionet kryesore të Bashkisë Kavajë kryhen në fushën e: 

Infrastrukturës dhe shërbimeve publike. 

Shërbimeve sociale. 

Kulturës, sportit dhe shërbimeve argëtuese. 

Mbrojtjes së mjedisit. 

Bujqësisë, zhvillimit rural, pyjeve dhe kullotave publike. 

Zhvillimit ekonomik vendor. 

Sigurisë publike. 

 

Financat. 
Bashkia Kavajë ka të drejtën dhe përgjegjësinë e mbledhjes së të ardhurave dhe bërjes së 

shpenzimeve, sipas së cilës:  

a)krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre;  

b)vendos taksa vendore e tarifa për shërbimet, si dhe nivelin e tyre, në përputhje me 

legjislacionin në fuqi;  

c)harton, miraton dhe zbaton buxhetin e tyre;  

ç)mban llogaritë, në përputhje me legjislacionin në fuqi, dhe ofron informacione ose raporte 

financiare për hartimin dhe zbatimin e buxhetit për qeverisjen qendrore ose shtetasit. 

 

-Për vitin 2021 nga Bashkia Kavajë janë shpenzuar gjithësej 2,326,543 mijë lekë, nga të cilat: 

1,177,823 mijë lekë për investime, nga të cilat 333,379 mijë lekë janë mbuluar nga të 

ardhurat e veta; 

353,133 mijë lekë për paga; 

58,439 mijë lekë për sigurime shoqërore dhe shëndetësore; 

368,478 mijë lekë për mallra të ndryshëm; 

368,667 mijë lekë për transferta në ndihmë ekonomike për familje në nevoj, invalidë etj. 

 

-Për vitin 2021 Bashkia Kavajë nga mbledhja e taksave dhe tarifave vendore ka arkëtuar 

gjithësej 414,509 mijë lekë. 

 

III.2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit. 
 

III.2.1. Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe Auditi i Brendshëm. 
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Në zbatim të nënpikës 2.1 të programit të auditimit:“Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të 

implementimit të komponentëve të MFK: Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, 

Veprimtaritë e Kontrollit, Informimi dhe Komunikimi, Monitorimi. Saktësia e deklaratës 

vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm 

në njësinë publike”,u auditua dokumentacioni si më poshtë: 

1. Rregullorja e brendshme e miratuar; 

2. Kod i brendshëm etik ose një kod sjellje, apo udhëzim për zbatimin e etikës; 

3. Strukturën organike të institucionit me ndryshimet për vitet objekt auditimi dhe nëse ka 

pasur ndryshime në strukturë, a është reflektuar edhe në rregullore; 

4. Shkresat e përcaktimit të NA në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar, Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar; 

5. Shkresat për krijimin e grupeve të Menaxhimit Strategjik; 

6. Trajnimet e stafit si dhe planifikimet për trajnime të tyre; 

7. Strategjinë dhe Regjistrin e Riskut; 

8. Lista ose harta e proceseve të punës; 

9. Raportet e Monitorimit; 

10. Pyetësori i Vetëvlerësimit dhe a është dërguar në Ministrinë e Financave. 

 

Drejtimet kryesore të auditimit të MFK-së janë: 

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

 Mjedisi i Kontrollit, Menaxhimi i Riskut, Veprimtaritë e Kontrollit, Informimi/ 

Komunikimi, si dhe Monitorimi. 

 Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e sistemeve të 

kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon. 

 

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

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

implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

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

Kontrollit”, “Menaxhimi i Riskut”, “Aktivitetet e Kontrollit”, “Informimi dhe Komunikimi” si 

dhe “Monitorimi”, sipas përcaktimit të nenit 19 të Ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar, ku titullari i njësisë në sektorin publik 

krijon dhe vlerëson sistemet e MFK-së nëpërmjet këtyre komponentëve të lidhur me njëri 

tjetrin. Thelbi i MFK-së ka të bëjë me menaxhimin dhe kontrollin e të ardhurave, shpenzimeve, 

aktiveve, detyrimeve, proçedurave të tenderimit dhe kontraktimit, si dhe mënyrës së 

funksionimit të njësisë.  

 

Në lidhje me vlerësimin e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit rezultoi se: 

 

I.Komponenti “Mjedisi i Kontrollit”: 

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

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

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

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

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

hierarkinë dhe rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit; Politikat dhe 

praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të punonjësve.  

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

përgjegjësitë dhe linjat e raportimit. 
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- Për vitin 2021 ka qenë në fuqi Rregullore e Brendshme miratuar me Vendimin nr. 1, datë 

02.12.2016 të Kryetarit,. Nuk ka urdhër të titullarit për njohjen dhe trajnimin e stafit me 

ndryshimet në rregullore. Nuk është miratuar Kodi i Etikës, por rregullat mbi etikën 

përshkruhen në rregulloren e brendshme,neni 36, Kreu III. 

- Nga institucioni nuk ka program trajnimi të dedikuar për integritetin dhe sjelljen etike. 

- Në Rregulloren e Brendshme është përcaktuar proçedura e sinjalizimit të rasteve të 

parregullsive, mashtrimeve, të veprimeve korruptive, si dhe janë përcaktuar detyrat për 

njësinë përgjegjëse për sinjalizimin dhe mbrojtjen e sinjalizuesve, procedura të mirëfillta për 

trajtimin e rasteve të tilla. Ndërsa për ndëshkimin e rasteve ndiqen proçedurat e masave 

disiplinore të parashikuara në legjislacionin për shërbimin civil dhe kodin e punës. 

-Aktualisht faqja e institucionit është jashtë funksionit, me qëllim verifikimin nëse është 

publikuar numri i telefonit, email-i personit përgjegjës për sinjalizimin. 

-Nuk dokumentohet procedura e ndjekur për komunikimin dhe njohjen e stafit të Bashkisë 

Kavajë për ndryshimet ligjore të ndodhura në fusha të ndryshme. 

-Ankesat nga jashtë mund të depozitohen zyrtarisht pranë institucionit (në sportelet e Sektorit 

të Marrdhënieve me Publikun), duke i’u adresuar strukturave të Bashkisë sipas problemeve, 

të cilat do të trajtojnë ankesat dhe kërkesat dhe përgjigjet do të firmosen nga Drejtorët sipas 

fushës përkatëse që ka shqyrtuar problematikën. 

-Ka proçes vlerësimi për punonjësit që kanë lidhur marrdhëniet e punës në bazë të shërbimit 

civil sipas formularit tip një herë në 6 muaj. Po ashtu ka vlerësime vjetore dhe për punonjësit 

që rregullojnë marrëdhëniet e punës me Kod Pune. Për vitin 2021 janë kryer vlerësimet e 

punonjësve. 

Në lidhje me parimin 2 “Titullari demostron pavarësi dhe përgjegjshmëri në ushtrimin e 

përgjegjësisë për mbikqyrje”.  

-Për vitin 2021 nuk ka pasur plan-veprimi për MFK, i cili të përfshijë aktivitete të 

planifikuara, afatet e realizimit, strukturat përgjegjëse dhe lidhja me komponentin e sistemit. 

-Për vitin 2021, raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit janë hartuar çdo 4 - muaj, si dhe 

ka raportime periodike dhe vjetore për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve kundrejt 

planit të paraqitura pranë menaxhimit dhe këshillit bashkiak. 

- Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, 

për pasojë nuk ka një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në 

sistemin e kontrollit të brendshëm. Ndërsa nga shoqëritë e përbashkëta, ku bashkia është 

aksionere dhe nga struktura në varësi të saj, Bashkia merr raportime ne lidhje me vendim-

marrjen, por mungojnë raportimet periodike për përformancën e veprimtarisë dhe risqet 

kryesore lidhur me objektivat, përveç raportimeve financiare për efekt argumentimi të 

fondeve të alokuara. 

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

kontrollit të brendshëm nga institucione të pavarura si KLSH nëpërmjet raporteve të 

auditimit. 

- Këshilli bashkiak me kompetencat e tij nëpërmjet vendim-marrjes ushtron përgjegjësitë e 

mbikqyrjes dhe kontrollit të veprimtarisë së bashkisë. 

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

autoritetet dhe përgjegjësitë”.  

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion, rezulton se rregullorja e 

brendshme nuk është përditësuar pavarsisht ndryshimeve që ka pësuar struktura e Bashkisë 

Kavajë, çka ndikon negativisht në linja të qarta raportimi, komunikimi dhe llogaridhënie. 

-Në rregulloren e brendshme, por edhe me urdhër të titullarit, nuk ka të përcaktuar linja 

komunikimi ndërmjet sektorëve të ndryshëm të bashkisë, konkretisht sektori i menaxhimit të 

kontratave me sektorin e taksave dhe tarifave vendore, me qëllim shkëmbimin e 

informacionit sa kontrata për punë publike janë lidhur, subjektet, si dhe nëse këta të fundit 
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janë me seli kryesore në Bashkinë Kavajë apo duhet të pajisen me NIPT sekondar, duke 

vijuar me tarifimin e tyre nga sektori i taksave dhe tarifave. Kjo mangësi evidentohet edhe në 

mungesën e komunikimit ndërmjet Drejtorisë së Urbanistikës dhe Drejtorisë së të Ardhurave, 

me qëllim shkëmbimin e informacionit për subjektet të cilat janë pajisur me leje për kryerjen 

e punimeve ndërtimore dhe që duhet të pajisen me NIPT sekondar, për të ushtruar aktivitet në 

Bashkinë Kavajë. 

-Lidhur me strukturën organizative të Bashkisë Kavajë, ndërmarrjes dhe institucioneve në 

varësi, përgjatë vitit 2021 nuk ka pasur ndryshime. Struktura e Bashkisë Kavajë për vitin 

2021 është miratuar me VKB nr.128, datë 23.12.2020. 

-Mungon raporti i vlerësimit nga  njësia e auditit të brendshëm për përputhjen e rregullores 

me strukturën organike. 

- Nuk është hartuar dhe miratuar në dokument të veçantë deklarata e misionit, por është bërë 

pjesë e dokumentit e PBA-ve, si dhe nuk është përfshirë në rregulloren e brendshme. 

Për çdo drejtori janë përcaktuar objekti, qëllimi, detyrat dhe përgjegjësitë sipas hierarkisë në 

nivel drejtori, përgjegjës sektori dhe specialist. 

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

kompetencave”. 

- NëBashkinëKavajënukështëhartuar“HartaeproçesittëMenaxhimittëBurimeve Njerëzore”. 

- Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të stafit, pra nga vetë 

Bashkia nuk ka organizime dhe realizime trajnimesh për fusha të ndryshme, por vetëm nga 

trajnimet e zhvilluara nga ASPA. 

- Për Bashkinë KavajëNëpunësi Autorizues është Kryetari i Bashkisë, i cili është menaxheri i 

vetëm si përgjegjës për zhvillimin dhe menaxhimin e çdo programi buxhetor. 

- Nëpunësi Zbatues për zbatimin e programit buxhetor është përcaktuar në përputhje me 

ligjin, ka arsimimin dhe profesionalizmin, të përshtatur me pozicionin si Drejtor i Drejtorisë 

së Burimeve Ekonomike. 

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

menaxheriale”. 

-Në Rregulloren e Brendshme është parashikuar “Delegimi i kompetencave” në zbatim të 

ligjit 44/2015 “Kodi i Proçedurave Administrative” si dhe nga verifikimi i dokumentacionit 

të dalë nga protokolli i institucionit rezulton se, nga NA për periudhën objekt auditimi nuk ka 

patur raste të delegimit të detyrave. 

- Krijimi i grupeve të menaxhimit strategjik (GMS). 

Në zbatim të nenit nr. 24 të ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor”, i ndryshuar; ligji nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar; ligji nr. 

68/2017 datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjit nr.10296 datë 

08.07.2010 “Për Menxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar dhe Udhëzimin e MFE 

nr.23, datë 30.07.2018 “Për proçedurat standarte për përgatitjen e PBA të njësive të 

Qeverisjes Vendore”, për vitin 2021 nuk dokumentohet ngritja dhe funksionimi i GMS. 

Nga verifikimi i veprimtarisë së Grupi të Menaximit Strategjik (GMS) rezultoi se: 

- Në Rregulloren e Brendshme nuk janë përfshirë funksionimi, detyrat dhe përgjegjësitë e 

Komisionet e përhershme, të përkohshme dhe strukturat konsultative të Bashkisë në të cilin 

të përfshihej Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) me detyrat dhe përgjegjësitë e tij. 

- Në Rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit të 

riskut dhe grupit të menaxhimit të riskut, gjë që do të kishte ndihmuar në funksionimin e këtij 

komponenti të MFK në mënyrë më të plotë dhe më gjithëpërfshirëse.  

 

II.Komponenti “Menaxhimi i Riskut” 

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

vlerësimin e risqeve në lidhje me realizimin e tyre.  
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-Nga Bashkia Kavajë përcaktohen objektiva sasior. Nga dokumentacioni i vendosur në 

dispozicion, rezulton se nuk është hartuar ende plani i përgjithshëm strategjik të zhvillimit 

(afat 5 vjeçar), sipas përcaktimit të bërë në nenin 32 të Ligjit nr.68/2017 “Për financat e 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”. 

-Aktualisht faqja e institucionit është jashtë funksionit, me qëllim verifikimin nëse janë 

publikuar objektivat e performancës. 

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

objektivave”. 

-Nuk janë krijuar mekanizmat për vlerësimin e riskut. 

-Në Bashkinë Kavajë nuk është krijuar strategjia e menaxhimit të riskut, si dhe nuk ka një 

strukturë të miratuar dhe një koordinator të deleguar të riskut. 

-Në Bashkinë Kavajë nuk është krijuar regjistri i riskut.  

-Sa më sipër konstatohet se, për periudhën objekt auditimi nuk ka një strategji të miratuar të 

riskut ku të përcaktohet mënyra se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos kuadrin e 

përgjithshëm të proçesit të menaxhimit të riskut. Mbetet problematike menaxhimi i riskut, 

pasi nuk janë përcaktuar qartë proceset e punës dhe mbi bazën e proceseve të punës të 

analizohet risku si dhe të përcaktohen hapat konkret në eleminimin e plotë të tij. 

-Nuk dokumentohen takimet periodike (1 herë në dy muaj) të Koordinatorit të Riksut me 

drejtorat e drejtorive përkatëse të institucionit. 

-Në Bashkinë Kavajë Drejtoria e Burimeve Ekonomike për mbajtjen e kontabilitetit operon 

me programin Excel dhe jo me program Kontabiliteti. Duke qenë se ka mungesa të sistemit të 

hedhjes të të dhënave, niveli i riskut për të gabuar është i lartë. Drejtoria e të Ardhurave nuk 

ka një sistem informatik për administrimin e taksave dhe tarifave vendore, por veprimet 

kryen në programin ECXEL, pra edhe këtu niveli i riskut për të gabuar/manipuluar 

informacionin është i lartë. 

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

-Ky institucion nuk ka bërë vlerësimin e riskut të mashtrimit, pasi nuk ekzistojnë politika dhe 

proçedura lidhur me mashtrimin. Nuk janë hartuar evidenca të monitorimit të riskut nga 

niveli i lartë, duke mos vlerësuar në mënyrë përiodike të ekspozimit të bashkisë ndaj 

veprimtarisë mashtruese, të cilat përbëjnë risk për veprimtarinë e bashkisë, në arritjen e 

objektivave dhe pengon marrjen e masave kundër mashtrimit, ryshfetit dhe korrupsionit. 

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

ndikojnë në sistemin e kontrollit të brendshëm”. 

Bashkia Kavajë nuk ka një sistem të kontrollit të brendshëm. 

 

III.Komponenti: “ Aktivitetet e Kontrollit” 

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

- Në Rregulloren e Brendshme në mënyrë të përgjithshme dhe për cdo strukturë, krahas 

detyrave, janë identifikuar pak a shumë edhe proçeset e punës. Ekzistojnë proçedura të 

brendshme për proçeset e punës, si proçedurat standarte te zbatimit të buxhetit, të 

menaxhimit të aktiveve në sektorin publik, për arkivat, kodit të proçedurave administrative, 

etj. 

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

shpenzimet konfirmohen nga NA dhe NZ.  

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

kryhet nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike (NZ). Kontabilizimi i transaksioneve financiare 

kryhet nga Drejtori i Drejtorisë Ekonomike, hartimi dhe rregjistrimi i pagesës kryhet nga 

specialistët e Sektorit të Financës, ndërsa Autorizimi i pagesës nga NA.  

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

përllogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike, njësia e prokurimit, komisioni i 
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vlerësimit të ofertave, komisioni i blerjeve të vogla, komisioni i marrjes në dorëzim të 

mallrave/punimve/shërbimeve.  

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

azhornohet sa herë ka ndryshime fondesh. Ekzistojnë dosjet e proçedurave të prokurimeve, 

ku gjurmën e auditimit e vërteton ekzistenca e evidencave të prokurimeve në këto dosje dhe 

evidencave financiare si urdhër-shpenzimeve të shoqëruar me dokumenta autorizues, 

vërtetues dhe justifikues si kontrata, fatura, situacionet akt-marrjet në dorëzim, fletë-hyrjet 

etj. 

- Në Rregulloren e Brendshme për dokumentacionin e financës nuk parashikohet dhe 

specifikohet ndonjë rregull i veçantë, por veprohet në bazë të legjislacionit për arkivat. 

- Për menaxhimin e aktiveve veprohet në bazë të Udhëzimit nr.30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në Njësitë e sektorit publik” i ndryshuar, në bazë të cilit është 

mbajtur rregjistri i aktiveve, i cili përditësohet çdo vit për ndryshimet e pësuar si për shtesat 

dhe pakësimet. Aktivet afatgjata dalin në përdorim në bazë urdhër-dorëzimeve nga personi i 

autorizuar dhe për to janë hapur kartelat e Zyrave dhe kartelat personale të konfirmuar nga 

përgjegjësit material. Është ndjekur kjo praktikë ligjore për të ruajtur nga përdorimi i 

paautorizuar, keqpërdorimi dhe humbjet e këtyre aktiveve. 

- Në përgjithësi për proçedurat e inventarizimit, vlerësimin, tjetërsimin dhe nxjerrjen jashtë 

përdorimit të AAGJM, ka gjurmë auditimi, pasi ekziston dokumentacioni i firmosur nga 

komisionet dhe punonjësit përkatës si: Urdhri i NA për ngritjet e komisionit të inventarizimit, 

vlerësimit dhe nxjerrjes jashtë përdorimi si dhe për asgjesimin e tyre. Ekzistojnë fletët e 

inventarit, relacioni i vlerësimit për aktivet për nxjerrje jashtë përdorimi, proçesverbale dhe 

relacionet për nxjerrjen jashtë përdorimi të aktiveve dhe proçesverbalet për asgjesimin e 

aktiveve të nxjerra jashtë përdorimi. Janë prerë dokumentet bazë (fletë-daljet) dhe kryer 

veprimet kontabël përkatës. 

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

Bashkinë Kavajë, si dhe veprimeve me arkën, kurse një pjesë e taksave dhe tarifave (taksat e 

ndara) arkëtohen nëpërmjet agjentëve tatimorë si, Drejtoria Rajonale e Tatimeve, Drejtoria e 

Kadastrës Kavajë, Drejtoria e Transportit Rrugor. Për këto të ardhura në përgjithësi janë bërë 

akt-rakordimet përkatëse periodike dhe vjetore dhe janë kontabilizuar. 

-Bashkia Kavajë në bashkëpunim me Degën e Thesarit, kryen kontrollin e disponibiliteteve 

monetare, kontrolli i angazhimeve, menaxhimi i investimeve sipas planit kontraktual të 

pagesave dhe gjendjen limit të arkës, ku për cdo transaksion merret konfirmimi i Degës së 

Thesarit për gjendjen e disponilibiteteve, dhe bëhet çelja e fondeve me shkresë nga Bashkia. 

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

përgjithshme të kontrollit të teknologjisë”. 

- Bashkia Kavajë nuk ka proçedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në sektorë 

të ndryshëm si dhe nuk ka plan investimesh për programet e IT. Jo çdo sistem ka proçedurën 

e vet të ruajtjes së të dhënave nga ndërhyrjet e paautorizuara. Gjithashtu nuk ka proçedurë 

për ruajtjen e të dhënave të aktiveve. 

-Në rregulloren e brendshme përcaktohen detyrat e specialistit të IT, i cili varet nga Drejtoria 

e Burimeve Njerëzore. 

-Në Bashkinë Kavajë nuk ka një proçedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një 

sistem rezervë (back-up) apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të IT 

për rikuperimin e të dhënave në raste fatkeqësish. 

-Në strukturën e Bashkisë Kavajë është vetëm 1 specialist IT, duke sjellë që i njëjti person të 

kontrollojë të gjitha fazat e funksionimit të TI-së. 

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

dhe proçedurave”. 
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- Nuk ka procedurë të shkruar specifike për vlerësimin, përzgjedhjen, kostimin dhe 

monitorimin e investimeve, kjo evidentuar nga lista e projekteve në PBA 2021-2023, të cilët 

nuk i nënshtrohen një analize kosto-përfitim. 

- Ekzistojnë proçedura kontrolli të integritetit të të dhënave financiare, pasi nga përgjegjësit e 

kontabilitetit kryhen kontrolle dhe rregullime në lidhje me veprimet e kryera nga specialistët 

përkatës të kontabilizimeve e mbajtjen e ditareve, hartimin e PF, rakordimet me thesarin e 

bankat e nivelit të dytë, hartimin e listpagesave, urdhër-shpenzimeve e veprime të tjera, pastaj 

kontrollohen nga Drejtori. PF konfirmohen nga NA dhe NZ. Këto procedura janë të përfshira 

në detyrat dhe përgjegjësitë në të gjitha nivelet e Drejtorisë Ekonomike. 

- Nuk ushtrohet auditim mbi kontabilitetin dhe PF. Kontabilteti dhe hartimi i pasqyrave 

financiare në bazë të dispozitave ligjore në fuqi (pra Udhëzimit të MFE nr.8 datë 09.08.2018 

“Për hartimin e PF”, i ndryshuar). Nga Auditi i jashtëm (KLSH) jepet opinion mbi 

besueshmërinë dhe nëse pasqyrat financiare paraqesin në mënyrë të drejtë, në të gjitha 

aspektet materiale, pozitën financiare të Bashkisë në fund të vitit ushtrimor, mbi të cilat 

Bashkia është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare. 

 

IV.Komponenti: “Informimi dhe Komunikimi” 

Në lidhje me parimin 13: “Njësia publike merr, gjeneron dhe përdor informacion cilësor”. 

-Sipas komunikimit me personat përkatës në Bashkinë Kavajë dhe verifikimit të grupit të 

auditimit, faqja e bashkisë është jashtë funksionit, pra nuk sigurohet transparenca e 

institucionit dhe e drejta për informim. 

Për vitin 2021 nga Bashkia Kavajë (për vendimmarrje për dhënien e pasurive të paluajtshme 

me qira, buxhetin) nuk janë kryer konsultime me publikun dhe palët e interesit. 

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

shkresor.  

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

Në rregulloren e brendshme janë parashikuar mënyrat e informimit dhe komunikimit, 

qarkullimit dhe mbajtjes së dokumentacionit brenda dhe jashtë institucionit. 

Titullari informohet nga drejtuesit e programeve nëpërmjet mbledhjeve, raporteve dhe 

relacioneve të ndryshme. Punonjësit komunikojnë drejtpërdrejtë me eprorët sipas shkallës  

hierarkike për probleme apo parregullsi, në rrugë shkresore/verbale/email. 

Grupiauditueskonstaton se, nuk e kanë të gjithë punonjësit mundësinë e përdorimit të email-

it zyrtar tëinstitucionitduke qënëse sistemiofronnjënumërtë kufizuaradresashemail-i. 

V.Komponenti: “Monitorimi dhe Raportimi” 

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

vazhdueshme”. 

- Proçedurat periodike të raportimit që rregullojnë zbatimin dhe monitorimin e objektivave në 

këtë institucion konsistojnë në planet mujore dhe vjetore të punës, analizat për aktivitetin e 

bashkisë, administrohen raportimet e drejtuesve të drejtorive përkatëse për përmbushjen e 

objektivave. 

- Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore e lidhin me monitorimin e zbatimit 

të buxhetit, dokument i cili hartohet periodikisht. Në fakt monitorimi i progresit të ngritjes e 

të zbatimit të sistemit të kontrollit të brendshëm lidhur me arritjen objektivave ka të bëjë me 

monitorimin e veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me ligjshmërinë 

dhe rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të 

efektivitetit. Për këtë fakt mungojnë raportet.. 

- Bashkia Kavajë lidhur me pyetësorin e vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm 

dhe deklaratën e cilësisë për vitin 2021 nuk ka raportuar në MFE. 

-Nuk ka një plan veprimi të menaxhimit financiar dhe kontrollit.  
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Në lidhje me parimin 17: “Njësia publike vlerëson dhe komunikon mangësitë”. 

- Sipas kontakteve me menaxhimin dhe pyetsorëve nuk ka raportime apo ankesa për çështje 

të kontrollit të brendshëm.Rastet e veprimeve të gabuara apo në shkelje të rregullave dhe 

mangësitë e vërejtura janë bërë prezente në mbledhjet periodike me Kryetarin e Bashkisë, ku 

janë shqyrtuar dhe janë përcaktuar masat për eleminimin e tyre. 

 

Titulli i gjetjes:Funksionimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Situata:Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin e Brendshëm u konstatua se, gjendja aktuale e sistemit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera, tregon se aspektet 

e kontrollit të brendshëm nuk kuptohen dhe nuk funksionojnë, përgjatë gjithë strukturave të 

njësisë, pasi ky institucion nuk ka ende një profil bashkëkohor të funksionimit të tij. Akoma 

mbeten pa u kuptuar disa koncepte dhe mungojnë disa proçedura në lidhje me 5 komponentët 

si: 

“Mjedisi i kontrollit” 

-Nuk ka programe të trajnimit për zhvillimin profesional të stafit. 

-Rregullorja e brendshme e bashkisë nuk reflekton plotësisht ndryshimet në strukturën e 

bashkisë. Në raste të caktuara detyrat nuk janë të qarta dhe të plota.  

-Në rregulloren e brendshme nuk ka të përcaktuar linja komunikimi ndërmjet sektorëve të 

ndryshëm të bashkisë,si përshëmbull shkëmbimin e informacionit ndërmjet Drejtorisë së 

Urbanistikës dhe Drejtorisë së të Ardhurave, për subjektet të cilat janë pajisur me leje për 

kryerjen e punimeve ndërtimore dhe që duhet të pajisen me NIPT sekondar, për të ushtruar 

aktivitet në Bashkinë Kavajë. 

- Në Rregulloren e brendshme nuk janë përfshirë detyrat dhe përgjegjësitë e koordinatorit të 

riskut dhe grupit të menaxhimit të riskut, gjë që do të kishte ndihmuar në funksionimin e këtij 

komponenti të MFK në mënyrë më të plotë dhe më gjithëpërfshirëse. 

-Nuk dokumentohet procedura e ndjekur për komunikimin dhe njohjen e stafit të Bashkisë 

Kavajë për ndryshimet ligjore të ndodhura në fusha të ndryshme. 

-Për vitin 2021 nuk ka pasur plan-veprimi për MFK, i cili të përfshijë aktivitete të 

planifikuara, afatet e realizimit, strukturat përgjegjëse dhe lidhja me komponentin e sistemit, 

nuk administrohen raportet periodike të monitorimit të planit të veprimit të Kontrollit të 

Brendshëm. 

-Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të njësisë publike, 

për pasojë nuk ka një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur shfaqen mangësi në 

sistemin e kontrollit të brendshëm. 

-NëBashkinëKavajënukështëhartuar“HartaeproçesittëMenaxhimittëBurimeve Njerëzore”. 

-Për vitin 2021 nuk dokumentohet ngritja dhe funksionimi i GMS. 

“Menaxhimi i Riskut” 

-Nuk është hartuar rregjistri dhe strategjia e menaxhimit të riskut, si dhe nuk janë përcaktuar 

qartë proceset e punës dhe mbi bazën e të cilave të analizohet risku si dhe të përcaktohen 

hapat konkret në eleminimin e plotë të tij.  

-Nuk dokumentohet monitorimi i risqeve nga çdo drejtues i drejtorive pranë Bashkisë 

Kavajë. 

“Aktivitetet e Kontrollit” 

-Nuk ka proçedura të përshtatshme për të siguruar IT të ndryshme në sektorë të ndryshëm. 

-Në Bashkinë Kavajë Drejtoria e Burimeve Ekonomike për mbajtjen e kontabilitetit operon 

me programin EXCEL dhe jo me program kontabiliteti. Drejtoria e të Ardhurave nuk ka një 

sistem informatik për administrimin e taksave dhe tarifave vendore, por veprimet kryen në 

programin EXCEL. 
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-Nuk ka procedurë të shkruar specifike për vlerësimin, përzgjedhjen, kostimin dhe 

monitorimin e investimeve. 

-Nuk ka një proçedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem rezervë (back-

up) apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të IT për rikuperimin e të 

dhënave në raste fatkeqësish. 

“Informimi dhe komunikimi” 

-Sipas komunikimit me personat përkatës në Bashkinë Kavajë dhe verifikimit të grupit të 

auditimit, faqja e bashkisë është jashtë funksionit, pra nuk sigurohet transparenca e 

institucionit dhe e drejta për informim. 

-Për vitin 2021 nga Bashkia Kavajë (për vendimmarrje për dhënien e pasurive të paluajtshme 

me qira, buxhetin) nuk janë kryer konsultime me publikun dhe palët e interesit. 

“Monitorimi” 

-Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore nuk lidhet me monitorimin e 

veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. 

-Nuk është raportuar në MFE pyetësori i vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm 

dhe deklarata e cilësisë për vitin 2021. 

-Në Bashkinë Kavajë mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi Zj. A.K, Drejtore e Drejtorisë së Burimeve Ekonomike, Zj. 

Z.SH, Përgjegjëse e sektorit të Auditit të Brendshëm, për detyrat që ngarkohen ndaj këtij 

sektori në hartimin e rregjistrit të riskut dhe Z. D.H, Drejtor i Drejtorisë së Burimeve 

Njerëzore. 

Kriteri:Ligji nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i 

ndryshuar; 

Udhëzimi nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”; 

Manuali i MFK, miratuar me Urdhërin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016, i 

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:Risk i shtuar për funksionimin e sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit. 

Shkaku:Mungesa e zbatimit efektiv të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia:E Mesme. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, drejtorët e drejtorive, si dhe përgjegjësat e 

sektorëve, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e strategjisë së menaxhimit të risqeve, 

me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe përditësimi 2 

herë në vit i risqeve që mund të kenë impakt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masa për vendosjen në funksion të faqes 

zyrtare të institucionit me qëllim rritjen e transparencës dhe raportimit të aktivitetit të 

Bashkisë Kavajë. 

Rekomandimi:Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues të marrë masa që të planifikojë 

dhe kryejë investim në program kompjuterik të liçencuar, për mbajtjen e kontabilitetit, 

administrimin e takasave dhe tarifave vendore etj. 

Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Juridike të kryejë ndryshimet e nevojshme në 

rregulloren e brendshme të institucionit me qëllim shmangien e mbivendosjes dhe 

përcaktimin e qartë të detyrave për çdo pozicion pune. 
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III.2.1.1. Mbi organizimin e njësisë së auditit të brendshëm dhe vlerësimin e 

veprimtarisë së njësisë së auditit të brendshëm. 
 

Në zbatim të pikave 2.1 dhe 2.2 të programit të auditimit, u auditua dokumentacioni si më 

poshtë: 

1. Karta e Auditimit të Njësisë AB të Bashkisë Kavajë; 

2. Plani Strategjik dhe vjetor, si dhe pasqyrat shoqëruese; 

3. Programimi i auditimeve të brendshme për vitin 2021; 

4. Raportimi vjetor në Drejtorinë e Përgjithshme të Harmoizimit të Auditit të Brendshëm; 

5. Dosjet e përhershme të subjekteve të audituara; 

6. Rekrutimi i punonjësve në Njësinë e Auditit të Brendshëm, dhe ngritja e nivelit 

profesional të tyre. 

 

Përshkrimi i situatës mbi krijimin dhe përbërjen e strukturës së njësisë së auditit të 

brendshëm. 

Në bazë të VKM nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të 

Auditit të Brëndshëm në Sektorin Publik”, është krijuar njësia e Auditit të Brendshëm, e cila 

është e organizuar në nivelin e Sektorit të Auditit të Brendshëm. Ky sektor përgjatë vitit 

2021, është organizuar dhe ka funksionuar në zbatim të VKB nr.128, datë 23.12.2020, dhe ka 

pasur 3 punonjës përkatësisht, përgjegjësi dhe 2 specialist. 

Përgjatë vitit 2021, drejtuesi i Njësisë së Auditit të Brendshëm pranë Bashkisë Kavajë, është 

zj.Z.SH. 

Struktura e njësisë AB për vitin 2021 

Nr Periudha Funksioni Emëruar Arsimimi 
Vjetërsi ne 

pune 

Vjetërsi në 

auditim/vite 
Çertifikimi 

Trajnime te 

vijueshme 

 Për vitin 2021        

1 Z.SH P/Njesise 16.06.1994 Ek.Finance 32 27 Viti 2010 40 orë 

2 F.T Specialiste 09.03.2005 Ek. Plan 37 16 Viti 2010 40 orë 

3 E.T 

 

Specialiste 15.01.2020 Inxhinieri Matemati 

Analiza Sistemesh 

5 2 Viti 2021 40 orë  

Burimi: NJAB Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Përshkrimi i situatës mbi aktivitetin e NJAB për viti 2021. 
Përgjatë vitit 2021, nga sektori i auditit të brendshëm, janë kryer gjithësej 8 auditime, ndarë 

si më poshtë vijon: 

Viti 2021, plani vjetor i auditimeve i miratuar me nr.4066/2 prot., datë 15.10.2020, përcjellë 

në MFE me shkresën nr.4066/4 prot., datë 15.10.2020, ndryshuar me shkresën 3186/1 prot., 

datë 18.10.2021, sipas të cilit janë planifikuar për t’u kryer 8 auditime dhe janë realizuar 8, 

pasqyruar si më poshtë: 

Nr Planifikuar Nr 
Subjekte të audituara                          

nga NJAB 
Nr 

Realizimi  i angazhimeve të auditimit 
Të 

përfunduar 

Përputhsh Perform Financ IT Kombin  

1 
Drejtoria e Sherbimeve 

Publike 
1 

Drejtoria e Sherbimeve 

Publike 
1 1 

    

 

2 Drejtoria e Sherbimit Social 1 Drejtoria e Sherbimit Social 1 1 
    

 

3 
Sektori i Transportit dhe 
Infrastruktures Rrugore 

1 Shtëpia e Femijes 6-15 Vjeç 1 1 
    

 

4 
Inspektoriati Vendor i 

Mbrojtjes se Territorit 
1 

Inspektoriati Vendor i 

Mbrojtjes se Territorit 
 

    
1 

 

5 Njesia Administrative Synej 1 Njesia Administrative Synej  
    

1  

6 
Shtëpia e të Moshuarve 

Kavajë 
1 

Shtëpia e të Moshuarve 

Kavajë 
  

   
1 

 

7 
Njësia Administrative 

Helmas 
1 

Njësia Administrative 
Helmas 

     1 
 

8 
Drejtoria e Tarifave dhe   

Taksave Vendore 
1 

Drejtoria e Tarifave dhe   

Taksave Vendore 
     1 

 

  
8 Totali 3  0 

 
0 5 8 

Burimi: NJAB Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
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Për aktivitetin e vitit 2021 është raportuar pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Harmonizimit 

Auditimit të Brendshëm me shkresën nr.112/1 prot., datë 1002.2022. 

-Karta e auditimit të brendshëm është miratuar me urdhrin nr.3213 prot., datë 19.10.2021. 

 

Nga auditimi i raportimit për vitin 2021, rezulton se janë dhënë 48 rekomandime gjithsej, nga 

të cilat janë pranuar 48 prej tyre. Nga rekomandimet e pranuara janë në proces zbatimi 48 

prej tyre.Në mënyrë të përmbledhur paraqiten në tabelë si vijon: 

Nr Viti 

Të dhëna sipas Raportimit  SIPAS Raportimit 

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

Gjithsej ne numër Pranuar Zbatuar Ne proces Gjithsej ne numër Zbatuar Ne proces Pazbatuar 

1 2021 48 48  48 0    

TOTALI   48 48  48 0    

 

Titulli i Gjetjes: Mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditit të Brendshëm Publik në 

Bashkinë Kavajë, përgjatë periudhës 01.01.2021-31.12.2021. 

Situata:Nuk është kryer auditim me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e funksionimit të 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos ofruar siguri dhe 

këshilla objektive për titullarin e njësisë publike nëse ky sistem është ngritur në përputhje me 

rregullat, standardet dhe parimet e menaxhimit të shëndoshë financiar. 

-Nuk është ngritur Komiteti i Auditimit, në kundërshtim me përcaktimin e bërë në nenin 13 

të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”. 

-Raportimi mbi aktivitetin vjetor 2021 të sektorit të auditimit të brendshëm, në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, nuk është sipas strukturës së 

përcaktuar në shkronjën “ç” të nenit 14  në Ligjin nr. 114/2015, “Për Auditin e Brendshëm 

Publik”, pasi nuk jepet informacion për veprimet e ndërmarra nga titullari i njësisë publike 

për zbatimin e rekomandimeve, si dhe çdo rekomandim të pazbatuar. Gjithashtu në raportin 

vjetor të aktivitetit, kreu IV.3 “Fushat me risk të lartë dhe trajtimi i tyre”nuk përmban 

plotësisht informacion sipas përcaktimit të bërë në formatin standard 5 “Struktura e raportit 

vjetor të njësive të auditimit të brendshëm” në manualin e auditimit të brendëshëm. 

-Në auditimet e kryera për vitin 2021, konstatohet se Sektori  Auditit të Brendshëm (AB), 

nuk ka planifikuar kryerjen e auditimeve tematike për zbatimin e rekomandimeve të lëna 

në auditimet e mëparshme, në kundërshtim me neni 6 gërma “ ç “ e Ligjit Nr. 114/2015, 

“Për Auditin e Brendshëm Publik”, si dhe Udhëzimin nr.42, datë 27.10.2020 “Mbi 

ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimi i brendshëm në sektorin 

publik”; 

-Nuk janë kryer auditime të teknologjisë së informacionit; 

-Nuk ka gjetur zbatim Urdhri nr.4, datë 10.01.2020 të Ministrit të Ministrisë së Financës dhe 

Ekonomisë “Për miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në manualin e auditimit të 

brendshëm, miratuar me urdhërin nr.100, datë 25.10.2016”, lidhur me dhënien e opinionit në 

përfundim të auditimit. 

-Për vitin 2021, konstatohet se nuk janë mbuluar me auditim aktivitete që kryen Bashkia 

Kavajë, të cilat janë vlerësuar me risk të lartë, si Drejtoria e Burimeve Ekonomike, Drejtoria 

e Kadastrës Urbane dhe Menaxhimit të Aseteve, Drejtoria Ligjore, Drejtoria e Planifikimit 

dhe Zhvillimit të Territorit, ku sipas përcaktimit të bërë në pikën 3.1.3 të Manualit të 

Auditimit të Brendshëm “Për sisteme të cilat vlerësohen me risk të lartë, plani duhet të 

parashikojë auditimin e tyre me një frekuencë më të shpeshtë, një herë në vit”. 

-Mbështetur në kuadrin rregullator të cituar më sipër, llojin e mangësive të identifikuara si 

pasojë e veprimeve dhe mosveprimeve, ngarkohet me përgjegjësi Zj. Z.SH, Përgjegjëse e 

Sektorit të NJAB. 

Kriteri:Shkronja “ç” në nenin 6, nenin 13, shkronja “ç” në nenin 14 në Ligjin nr. 114/2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”; 
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-Urdhrin nr.4, datë 10.01.2020 të Ministrit të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë “Për 

miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në manualin e auditimit të brendshëm, miratuar 

me urdhërin nr.100, datë 25.10.2016”; 

-Manuali i Auditimit të Brendshëm, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.100, 

datë 25.10.2016, i ndryshuar;  

Ndikimi/Efekti: Nuk jep siguri të arsyeshme për objektivat e përcaktuara nga Institiucioni. 

Nuk pasqyron aktivitetin e drejtorive me risk të lartë si Financa, Taksat apo Prokurimet. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit të kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: E Mesme 

Rekomandimi: Njësia e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Kavajë, të marrë masa për të 

planifikuar dhe kryer auditime në fushat e veprimtarisë së institucionit që paraqesin rrisk të 

lart, si vlerësimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, prokurimet 

publike, administrimi i taksave dhe tarifave vendore nga zyra e taksave në NJA Golem etj, në 

mënyrë që t’i ofrojë mbështetje titullarit të njësisë vendore në arritjen e objektivave. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masa për ngritjen dhe funksionimin e 

Komitetit të Auditimit të Brendshëm. 

 

III.2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të 

buxhetit të shtetit, nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

RSH”, ligjet vjetore “Për buxhetin e shtetit” të vitit 2021, si dhe aktet nënligjore mbi 

planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit. 
 

 Çështjet e audituara sipas pikës 2 të programit: 

2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2021; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fondeve të çelura; 

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

monitorimit; 

2.4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet gjyqësore, 

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

detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipasraportimitnë MF, ku të evidentohen 

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

si FZHR, Ministritë e linjës etj.); 

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

buxhetor të tyre. 

 

 Dokumentacioni i audituar si më poshtë: 

1. Dokumentacioni i hartimit të PBA-ve për periudhën objekt auditimi, miratimi i tyre dhe 

korrespondenca me Ministritë e Linjës; 

2. Dokumentacioni i programimit të buxhetit vjetor për periudhën objekt auditimi, i miratuar 

me VKB, fondet e transfertës së pakushtëzuar, të kushtëzuar dhe specifike nga MFE, si dhe 

korrespondenca zyrtare për ndryshimet në buxhet gjatë kësaj periudhe buxhetore; 

3. Akt-rakordimet periodike me Degën e Thesarit për shpenzimet dhe të ardhurat; 

4. Dokumentacioni mbi çeljen e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve 

Normative; 

5. Shkresat përcjellëse në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për detyrimet e papaguara 

të institucionit ndaj të tretëve, si fatura të palikuiduara dhe vendime gjyqësore; 

6. Dokumentacioni mbi transferimin e fondeve buxhetore gjatë periudhës objekt auditimi, si 

dhe saktësia e pasqyrimit të ndryshimeve në shtesa dhe pakësim me planin përfundimtar. 
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7. Dokumentet e hartuara në mënyrë periodike për monitorimine zbatimit të buxhetit për 

periudhën objekt auditimi; 

8. Dokumente të tjera mbështetëse  (baza të ndryshme të dhënash në programin “Excel”, si: 

për vendimet gjyqësore, për investimet, për ditarët, shpenzimet, të ardhurat etj.). 

 

Nga auditimi i dokumentacionit të sipërcituar, u konstatua se: 
 

2.3.1.Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 2021. 

Nga auditimi i dokumentacionit të sipërcituar, u konstatua se për vitin 2021 për përgatitjen e 

e PBA 2021-2023 dhe buxhetet vjetore, që i korrespondojnë kësaj periudhe, janë miratuar me 

VKB nr.128, datë 23.12.2020, si dhe VKB përkatëse për miratimin e fondeve të trashëguara 

për çdo fillim viti buxhetor. Gjithashtu janë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me 

shkresën nr.1940/2 prot., datë 31.12.2020. Ky buxhet është rishikuar dhe miratuar me VKB 

nr. 22, datë 22.02.2021 dhe konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. 306/1, 

datë 01.03.2021. Në vija të përgjithshme gjatë hartimit dhe miratimit të kërkesave buxhetore, 

janë përcaktuar tendencat e politikave të shpenzimeve sipas funksioneve, si përmirësimin dhe 

modernizimin e infrastrukturës rrugore urbane dhe asaj rurale, përmirësimin e shërbimit të 

pastrimit në të gjithë territorin, rritjen e sipërfaqeve të gjelbërta, ndërtimin dhe mirëmbajtjen 

e tregjeve të reja, përmirësimin e infrastrukturës turistike dhe aksesit, mbështetjen e 

iniciativave për zhvillimin e zonave të përmirësimit të biznesit, mbrojtjen e tokave bujqësore, 

reabilitimin dhe investimin e infrastrukturën bujqësore, promovimin dhe marketingun e 

produkteve bujqësore, mbrojtjen e mjedisit, ruajtjen dhe përmirësimin e tij, përmirësimin e 

sistemit të edukimit dhe trajnimit profesional, mbulimin e territorit me shërbime sociale sipas 

nevojave të komunitetit, zhvillimin e aktiviteteve kulturore dhe sportive, sigurimin e 

mbrojtjes civile dhe menaxhimin e katastrofave në të gjithë territorin e Bashkisë Kavajë. 

Fusha me prioritet në shpenzimet për investime janë konsideruar: 

a. Infrastruktura rrugore; 

b. Urbanistika; 

c. Furnizimi me ujë të pijshëm; 

d. Ujitja dhe Kullimi; 

e. Shërbimi zjarrëfikës; 

f. Investime në përmirësimin e strukturave të shërbimeve komunitare.  

PBA janë hartuar pjesërisht bazuar në Udhëzimin e MFE nr.23 datë 30.07.2018 “Për 

proçedurat standarte të përgatitjes së programit buxhetor Afatmesëm të njësive të Qeverisjes 

Vendore”. Është marrë në konsideratë instrumenti i planifikimit financiar, i cili përbëhet nga: 

struktura financiare, struktura funksionale, shpenzimet e viteve të kaluara, burimet e 

financimit të viteve të kaluara, detyrimet e prapambetura, trashëgimi me destinacion 

(kontratat në vazhdim), angazhimet (detyrimet e prapambetura sipas llojit), tavanet, llogaria 

ekonomike, vlerësimi i burimeve të ardhurat, përmbledhje të kërkesës buxhetore për secilin 

program shpenzimet e pritshme (kostot direkt dhe të ardhurat e pritshme). 

Programi i të ardhurave për vitin 2021 është bërë mbi bazën e paketës fiskale të miratuar me 

VKB nr.119, datë 19.11.2020. 

Detajimi i shpenzimeve dhe të ardhurave është bërë në përputhje me strukturën buxhetore. 

Programet buxhetore dhe detajimet e tyre, janë miratuar nga Këshilli Bashkiak me vendimet 

përkatëse. Plani buxhetor është detajuar dhe ndarë në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën 

artikulli për çdo muaj. Treguesit e buxhetit janë mbajtur tek llogaria e thesarit e cila pasqyron 

veprimtarinë përkatëse sipas klasifikimit buxhetor. Janë kryer akt-rakordimet periodike dhe 

vjetore me degën e thesarit. Buxheti total i Bashkisë Kavajë për vitin 2021 është 3,027,067 

mijë lekë. 

Burimet e financimit të buxhetit të Bashkisë për vitin 2021, realizohen nga dy burime:  
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Nga burimet e veta vendore, ku përfshihen të ardhurat nga taksat vendore dhe taksat e 

ndara, të ardhurat nga tarifat vendore, të ardhura të tjera, donacione dhe të ardhura që 

trashëgohen; 

Nga burimet qendrore, ku përfshihen transferta e pakushtëzuar, transferta specifike për 

funksionët e reja, që i janë transferuar Bashkisë dhe transferta e kushtëzuar. 

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për vitet 2021-2023, paraqitet sipas situacionit të 

rakorduar me thesarin. Në tabelën e mëposhtme pasqyrohet planifikimi sipas PBA-ve dhe 

buxheti vjetor. 
 

Tabela nr.1 PBA për periudhën 2021-2023 sipas programeve ekonomike që menaxhon 

Bashkia Kavajë 

Nr Kodi Emërtimi 

PBA 2021 & të 

trashëguara 

Buxheti Vjetor 2021 

(Plani i rishikuar) 
Diferenca 

1 2 (2-1) 

1 1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 143,477,618 158,361,318 (14,883,700) 

2 1120 Ceshtje financiare dhe fiskale 41,266,088 41,266,088 - 

3 1170 Gjendja civile - - - 

4 1710 Pagesa per sherbimin e borxhite te brendshem 8,000,000 8,000,000 - 

5 3140 Sherbimet e Policise 15,248,056 15,248,056 - 

6 3280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 28,818,961 44,679,184 (15,860,223) 

7 4130 Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik - - - 

8 4220 Sherbimet bujqesore,inspektimi dhe mbrojtja e konsumatorit 13,312,900 13,312,900 - 

9 4240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimt 34,465,624 64,047,686 (29,582,062) 

10 4260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave 1,440,069 1,440,069 - 

11 4520 Rrjeti rrugor rural 65,603,809 126,521,383 (60,917,574) 

12 4570 Transporti publik 5,049,201 5,049,201 - 

13 4740 Projekte zhvillimi 50,000 50,000 - 

14 4760 Zhvillimi I turizmit 2,751,094 2,751,094 - 

15 5100 Menaxhimi I mbetjeve 220,901,567 270,901,567 (50,000,000) 

16 6140 Planifikimi Urban Vendor 24,947,400 98,647,321 (73,699,921) 

17 6260 Sherbimet publike vendore 125,027,005 125,027,005 - 

18 6330 Furnizim me uje - - - 

19 6440 Ndricim rrugesh 42,168,356 42,168,356 - 

20 8130 Sport dhe argetim 83,446,453 33,446,453 50,000,000 

21 8220 Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 23,657,405 26,702,831 (3,045,426) 

22 9120 Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor 165,550,501 640,818,952 (475,268,451) 

23 9230 Arsimi I mesem I pergjithshem 13,323,592 13,323,592 - 

24 9240 Arsimi profesional(Konvikti) 29,634,589 29,634,589 - 

25 10430 Kujdesi social per familjet dhe femijet 52,410,636 52,410,636 - 

26 10661 Strehimi social 2,650,981 2,650,981 - 

27 6190 
Rikonstruksion i banesave individuale dhe njesive te 

banimit 
69,400,000 575,042,578 (505,642,578) 

28 4910 Fondi Rezerve 9,243,000 9,243,000 - 

29 4940 Fondi Kontigjences 9,243,000 9,243,000 - 

Totali i Shpenzimeve të Njësisë 1,231,087,905 2,409,987,841 (1,178,899,935) 

Fonde te Kushtezuara - - - 

30 1620 K.Z.A.Z. 3,267,000 3,267,000 - 

31 1170 Gjendja Civile 6,588,000 6,588,000 - 

32 4130 Q.K.R. 3,102,000 3,102,000 - 

33 6190 Bonus Qeraje 46,362,250 46,362,250 - 

34 6370 Fonde te AKUM 295,282,513 295,282,513 - 

44 9240 Bursa per shkollen profesionale 11,561,607 11,561,607 - 

45 10430 Ndihma Ekonomike/Paaftesia 250,916,000 250,916,000 - 

Totali Fonde te Kushtezuara 617,079,370 617,079,370 - 

Totali 3,027,067,211 

 Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Referuar tabelës së mësipërme, mbi planifikimin buxhetor afatmesëm 2021-2023, pjesë e të 

cilit është edhe planifikimi për vitin buxhetor, si dhe krahasimi i tij me planin progresiv të 

vitit buxhetor, rezulton se diferenca ndërmjet planit fillestar dhe atij final është 1,178,899 

mijë lekë. Diferencë e konsiderueshme rezulton në programin ekonomik “Rikonstruksion i 

banesave individuale dhe njesive te banimit”, “Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor”, 
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“Menaxhimi i Mbetjeve”, “Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile” dhe “Planifikimi Urban 

Vendor”. 

 

Pjesë e PBA dhe planifikimit të buxhetit vjetor, është edhe planifikimi i të ardhurave, si 

burim i integruar në programet buxhetore, të pasqyruara në tabelën e mësipërme. Kështu për 

periudhën 2021-2023 Bashkia Kavajë ka planifikuar të arkëtojë të ardhura tatimore dhe jo 

tatimore, pasqyruar në tabelën si më poshtë vijon: 
 

Tabela nr.2 Planifikimi i të ardhurave 
Përshkrimi  Plan 2021 

 Te ardhura tatimore   433,710,000 

 Te ardhura jotatimore   109,670,000 

TOTAL 543,380,000 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Titulli i gjetjes:Zbatimi i Procedurave në përgatitjen e PBA 2021-2023. 

Situata: Nga auditimi i proçedurave për përgatitjen e PBA 2021-2023, u konstatua se:  

-Për PBA 2021-2023 nuk janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit të 

Bashkisë Kavajë; 

-Për PBA 2021-2023 dhe buxhetin vjetor 2021, Kryetari i Bashkisë Kavajë nuk përgatitur 

dhe dërguar për miratim në Këshillin e Bashkisë, kalendarin e programit buxhetor afatmesëm 

dhe të buxhetit vjetor; 

-Për PBA 2021-2023 nga Kryetari i Bashkisë nuk është ngritur Grupi për Menaxhimin 

Strategjik, strukturë e cila është përgjegjëse për menaxhimin, garantimin e cilësisë dhe 

monitorimin e zbatimit të sistemit të integruar të planifikimit; 

-Procedura e përgatitjes së PBA 2021-2023 nuk dokumentohet plotësisht, pasi në dosjen 

përkatëse të PBA, nuk administrohet dokumentacioni mbi kërkesat e bëra për fondet nga 

Drejtorët e Drejtorive të Bashkisë Kavajë, në rolin e menaxherëve të programeve buxhetore 

përkatëse; 

-Për PBA 2021-2023 nga Kryetari i Bashkisë nuk është nxjerrë udhëzimi vjetor për 

përgatitjen e buxhetit;  

-Në buxhetin vjetor të vitit 2021 nuk janë planifikuar fonde për investime në shtimin dhe 

përmirësimin e fondit pyjor. 

Kriteri: Shkronja “ç” e nenit 5, pika 1 e nenit 33, pika 1 e nenit 35, pika 1 e nenit 37 në 

Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Pika 5 e nenit 23 në Ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 

ndryshuar, në fuqi për periudhën deri më datë 12.06.2020, si dhe në pikën 3 të nenit 13 në 

Ligjin nr. 57/2020 “Për pyjet”, hyrë në fuqi më datë 13.06.2020; 

Pika 29, shkronjat “a-h” të pikës 38 në Udhëzimin nr.23, datë 30.07.2018 “Për proçedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes 

vendore”. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti:Planifikim jo i saktë dhe real i kërkesave buxhetore, si dhe mos kryerjen e 

investimeve në fusha të caktuara të aktivitetit të Bashkisë Kavajë. 

Rëndësia: I Mesëm. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike, të marrë 

masat e nevojshme që gjatë fazave të planifikimit të buxhetit afatmesëm dhe atij vjetor, të 

ngrejë grupin e menaxhimit strategjik, si dhe të dokumentohen kërkesat buxhetore nga çdo 

drejtues programi ekonomik i Bashkisë Kavajë. 

-Gjithashtu për çdo vit të kryen konsultime me grupet e interesit gjatë hartimit dhe miratimit 

të projekt-buxhetit afatmesëm dhe atij vjetor, si dhe të planifikohen fonde për investime në 

ekonominë pyjore në pronësi të Bashkisë Kavajë. 
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2.3.2.Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas akteve normative. Kontrolli i 

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura. 

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

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

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

përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

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

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

Gjatë vitit, si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat 

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

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

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

bazuar në faktin e vitit parardhës. 

Gjatë vitit janë kryer ndryshime në buxhet (shtesa/pakësime). Këto lëvizje, në rastet e 

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

përcaktuar kjo me VKB, ndërsa lëvizjet ndërmjet programeve buxhetore janë kryer me 

Vendim të KB. 

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

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

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

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

rakorduar me Degën e Thesarit Kavajë dhe janë të raportuara periodikisht pranë degës së 

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

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

ndryshimet e bëra në periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në 

nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nënartikulli sipas shërbimeve, sipas periudhave të 

planifikuara. 

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

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

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

shtesat e buxhetit gjatë periudhës ushtrimore për zërat e buxhetit të planifikuara dhe që nuk 

janë alokuar fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 

Gjatë vitit buxhetor, buxheti i Bashkisë Kavajë ka pësuar ndryshime nëpërmjet vendimeve të 

Këshillit Bashkiak, ndryshime të cilat për çdo rast janë shoqëruar me praktikën përkatëse për 

ndryshimin e buxhetit në Degën e Thesarit, e reflektuar normalisht në situacionet e 

shpenzimeve. Për të gjitha rastet e ndryshimit të buxhetit, VKB-të janë të konfirmuara nga 

Prefekti i Qarkut Tiranë. 

Nga Këshilli i Bashkisë është bërë miratimi i të ardhurave dhe shpenzimeve, sipas burimeve 

të financimit, strukturës buxhetore dhe institucioneve. 

Nga auditimi i buxhetit vjetor dhe ndryshimeve, në Bashkinë Kavajë rezultoi se: 

Për vitin 2021, totali i shpenzimeve të planifikuara përbëhet nga: 

Të ardhurat e trashëguara nga viti 2020 në vlerën 9,032,804 lekë;  

Transferta e pakushtëzuar 218,718,000 lekë; 

Transferta specifike në vlerën 153,155,000 lekë; 

Të ardhurat e planifikuara për tu mbledhur gjatë vitit në vlerën 543,380,000 lekë; 

Total për tu shpenzuar 924,285,804 lekë. 
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-Përgjatë vitit 2021 me vendim të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, buxheti ka pësuar 2 

ndryshime4 buxhetore brënda të njëjtit program buxhetor, me efekt në shtesa/pakësim të 

fondeve për artikull ekonomik, konkretisht: 

Me VKB nr. 34 datë 23.03.2021, kanë ndodhur shtesa të fondeve për kryerjen e shpenzimeve 

për Rikonstruksion dhe ngritje kati i godinës së Bashkisë Kavajë në vlerën 4,082,425 lekë 

gjithsej. 

Me VKB nr.61 datë 21.07.2021, kanë ndodhur shtesa të fondeve për kryerjen e shpenzimeve 

për Ndërtim i Stadiumit Besa faza e II, Transport i Mbetjeve, Vendime Gjyqsore, Energji 

Elektrike në vlerën 50,000,000 lekë gjithsej. 
 

Tabela nr.3 Realizimi i buxhetit vjetor në nivel programi ekonomik 
Nr Emërtimi Buxheti Vjetor i rishikuar 2021 Realizimi Në % 

1110 Planifikimi Menaxhimi dhe Administrimi 158,361,318 135,250,052 85% 

1120 Ceshtje financiare dhe fiskale 41,266,088 38,661,383 94% 

1170 Gjendja civile - - - 

1710 Pagesa per sherbimin e borxhite te brendshem 8,000,000 7,965,993 100% 

3140 Sherbimet e Policise 15,248,056 13,273,675 87% 

3280 Mbrojtja nga zjarri dhe mbrojtja civile 44,679,184 26,949,629 60% 

4130 Mbeshtetje per zhvillimin ekonomik - - - 

4220 Sherbimet bujqesore,inspektimi dhe mbrojtja e konsumatorit 13,312,900 8,428,899 63% 

4240 Menaxhimi I infrastruktures se ujitjes dhe kullimt 64,047,686 13,593,867 21% 

4260 Administrimi I pyjeve dhe kullotave 1,440,069 587,228 41% 

4520 Rrjeti rrugor rural 126,521,383 87,707,752 69% 

4570 Transporti publik 5,049,201 4,998,749 99% 

4740 Projekte zhvillimi 50,000 50,000 100% 

4760 Zhvillimi I turizmit 2,751,094 2,264,841 82% 

5100 Menaxhimi I mbetjeve 270,901,567 170,154,687 63% 

6140 Planifikimi Urban Vendor 98,647,321 91,841,832 93% 

6260 Sherbimet publike vendore 125,027,005 99,327,830 79% 

6330 Furnizim me uje - - - 

6440 Ndricim rrugesh 42,168,356 41,479,055 98% 

8130 Sport dhe argetim 33,446,453 28,213,601 84% 

8220 Trashegimia kulturore, eventet artistike dhe kulturore 26,702,831 22,809,493 85% 

9120 Arsimi baze perfshire arsimin parashkollor 640,818,952 469,705,049 73% 

9230 Arsimi I mesem I pergjithshem 13,323,592 5,880,323 44% 

9240 Arsimi profesional(Konvikti) 29,634,589 13,363,830 45% 

10430 Kujdesi social per familjet dhe femijet 52,410,636 43,726,071 83% 

10661 Strehimi social 2,650,981 2,460,693 93% 

6190 Rikonstruksion I banesave individuale dhe njesive te banimit 575,042,578 388,441,068 68% 

4910 Fondi Rezerve 9,243,000 - 0% 

4940 Fondi Kontigjences 9,243,000 - 0% 

  TOTAL 2,409,987,841 1,717,135,600 71% 

1620 K.Z.A.Z. 3,267,000 3,205,900 98% 

1170 Gjendja Civile 6,588,000 5,575,780 85% 

4130 Q.K.R. 3,102,000 2,501,316 81% 

6190 Bonus Qeraje 46,362,250 46,198,000 100% 

6370 Fonde te Akum 295,282,513 295,082,286 100% 

9240 Bursa per shkollen profesionale 11,561,607 10,131,982 88% 

10430 Ndihma Ekonomike/Paaftesia 250,916,000 246,712,616 98% 

Totali Fonde te Kushtezuara 617,079,370 609,407,880 99% 

Totali 3,027,067,211 2,326,543,480 77% 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Referuar tabelës së mësipërme, rezulton se: 

Për vitin 2021 realizimi i buxhetit është në nivelin 77%, si dhe programi ekonomik që 

paraqitet me realizimi më të lartë është “Pagesa për shërbimin e borxhit të brendshëm, 

Ndriçim rrugësh”; 

Programi me realizimin më të ulët është “Menaxhimi i infrastrukturës së ujitjes dhe 

kullimit”; 
 

                                                 
4Pasqyruar në tabelën kapitulli Anekse – Aneksi nr.1; 
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2.3.3.Auditimi mbi saktësinë e realizmit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet e 

monitorimit. 

Për zbatimin e buxhetit është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit Kavajë, si për 

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

ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikulli sipas 

klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar në përgjithësi janë respektuar 

procedurat ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Kavajë, duke pasqyruar 

rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv, të realizuar 

me Vendim të KB ose të diktuara nga Transferta e deleguar nga pushteti qendror.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për periudhën 2021-2023, referuar akt-

rekomandimeve me thesarin paraqitet në tabelën e mëposhtme; 
 

Tabela nr.4 Realizimi i buxhetit në nivel artikulli ekonomik – viti 2021 
Art. Emertimi Buxheti Vjetor Fakti % 

600 Paga 383,224,651 353,133,586 92% 

601 Sigurime Shoqërore 64,307,786 58,439,749 91% 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 564,856,724 368,478,583 65% 

604 Transferta Korente të Brendshme - - 0% 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 585,036,943 368,667,613 63% 

230 Kapitale të Patrupëzuara 82,065,801 76,865,880 94% 

231 Kapitale të Trupëzuara 1,347,575,306 1,100,958,069 82% 

  TOTAL 3,027,067,211 2,326,543,480 77% 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Grafiku nr.1 Pesha e secilit artikull ndaj totalit 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Referuar të dhënave të pasqyrës së mësipërme rezulton se për vitin 2021 realizimi i 

shpenzimeve sipas artikujve ekonomik është 77 %, ku realizimin më të lartë e ka artikulli 230 

“Kapitale të Patrupëzuara”, ku përfshihen shpenzime për rritjen e aktiveve të qëndrueshme të 

patrupëzuara, duke vijuar me shpenzime për paga dhe sigurime shoqërore, ndjekur nga 

kapitale të trupëzuara si dhe realizimin më të ulët e kanë shpenzimet për mallra e shpenzime 

kapitale dhe transferta për buxhetin familjar dhe individ. Vihet re se për vitin 2021 art. (606) 

transferta e buxhetit familjar dhe individ paraqiten 63 %, pra në krahasim me artikujt e tjerë 

ekonomik, ka realizimin më të ulët. 
 

 Realizimi i buxhetit sipas burimeve të financimit. 
 

Tabela nr.5 Buxheti sipas burimeve të financimit 2021 

Art. Emertimi 

Fakt 2021 

Gjithesej 
Tr. Pakushtezuar 
dhe Specifike 

Te ardhurat e 
veta 

Transferta e 
kushtezuar 

Fonde të deleguara nga 
Ministria e Linjës 

AKUM 

600 Paga 353,133 203,353 139,869 - 9,910 - 
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601 Sigurime Shoqërore 58,439 33,843 23,450 - 1,145 - 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 368,478 79,998 245,637 42,615 226 - 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 368,667 35,824 4,350 328,492 - - 

230 Kapitale të Patrupëzuara 76,865 - - 73,500 - 3,365 

231 Kapitale të Trupëzuara 1,100,958 131,474 16,309 661,457 - 291,716 

  Total 2,326,543 484,495 429,616 1,106,066 11,283 295,082 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit KLSH-së 
 

-Referuar tabelës së mësipërme, rezulton se fondet e shpenzuara nga transferta e kushtëzuar, 

në vlerën 1,106,066 mijë lekë, kanë peshën më të lartë në krahasim me burimet e tjera të të 

ardhurave të Bashkisë Kavajë, ndjekur nga transferta e pakushtëzuar në vlerën 484,495 mijë 

lekë dhe të ardhurat e veta në vlerën 429,616 mijë lekë. 

 

Transferta e kushtëzuar. 

-Buxheti nga transferta e kushtëzuar për vitin 2021 është realizuar në vlerën 1,106,066 mijë 

lekë, ose 47% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2021, ku peshën kryesore brenda 

transfertës së kushtëzuar, e zënë fondet e shpenzuara për investime. 

Transferta e pakushtëzuar. 

-Buxheti nga transferta e pakushtëzuar për vitin 2021 është realizuar në vlerën 484,495 mijë 

lekë, ose 21% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2021, ku peshën kryesore brenda 

transfertës së pakushtëzuar, e zënë fondet e shpenzuara për paga. 

Të ardhurat e veta. 

-Buxheti nga të ardhurat e veta për vitin 2021 është realizuar në vlerën 429,616 mijë lekë, ose 

18% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2021, ku peshën kryesore brenda të ardhurave të 

veta, e zënë fondet e shpenzuara për investime dhe shpenzime operative. 

-Fonde nga FZHR nuk ka pasur. 
 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe të kontigjencës. 

Me miratimin e buxhetit për vitin 2021 është parashikuar dhe miratuar fondi rezervë/dhe 

kontigjencës, ku për vitin 2021 është planifikuar në masën 9,243 mijë lekë fondi rezervë dhe 

vlera 9,243 mijë lekë fond i kontigjencës. Sipas të dhënave nga Bashkia Kavajë nuk është 

përdorur asnjë vlerë.  
 

Tabela nr.6. Fondi Rezervë dhe i Kontigjencës për vitin 2021 

 

Nr. 
Emërtimi 

Struktura 

Total 

Burimet e Financimit 

Gr. Kod. Prog. Art. 
Transferta e 

Pakushtezuar 
Te Ardhurat 

1 Fondi.Rezerve 0 4910 609 9,243,000 - 9,243,000 

2 Fondi.Kontigjences 0 4940 609 9,243,000 - 9,243,000 

 
Totali 

   
18,486,000 - 18,486,000 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit të emergjencave civile. 

Nga Bashkia Kavajë është krijuar edhe fondi për emergjencat civile, ku për vitin 2021 është 

planifikuar në vlerën 44,679 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 26,949 mijë lekë, për 

mbulimin e shpenzimeve për rikonstruksionin e banesave sociale në pronësi të Bashkisë 

Kavajë. 

-Totali i fondit rezervë dhe kontigjencës është brenda limitit 3%, përjashtuar transfertën e 

kushtëzuar. 
 

 Subvencionet nga/dhe për Bashkinë Kavajë. 

Nga dokumentacioni i paraqitur, rezulton se Bashkia Kavajë përgjatë periudhës 2021 nuk ka 

marrë nuk ka dhënë asnjë subvencion. 
 

 Realizimi i Investimeve. 

 

Titulli gjetjes: Planifikimi i procedurave për investime, shërbime dhe blerje malli. 
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Situata: Grupi i KLSH konstaton se niveli i realizimit të investimeve kapitale të planifikuara 

në vitin 2021 paraqitet masën 82%. Kjo situatë vjen si rezultat i mosrealizimit plotësisht të të 

ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, si dhe planifikimit fondeve të nevojshme për 

kryerjen e investimeve publike duke mos u mbështetur në të ardhurat e realizuara në vitin e 

mëparshëm, por në planin e tyre për vitin buxhetor 2021, i cili për më tepër nuk korrigjohet 

gjatë vitit, duke mos përshtatur shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat e 

realizuara5. 

Kriteri: Shkronja “a” në nenin 5, në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”; 

Pika 24 dhe 25 në nenin 3, neni 47 në ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e 

sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. 

Shkaku: Planifikim i procedurave të prokurimeve për mallra/shërbime dhe investime, pa një 

studim të mirëfilltë, duke i planifikuar ato në raport me planin dhe jo me faktin e të 

ardhurave të vitit të mëparshëm. 

Efekti: Mos realizim i investimeve të planifikuara. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të 

marrë masa për një planifikim të studiuar të të ardhurave të veta, duke u mbështetur mbi 

parashikime realiste. Mbi bazën e këtyre të ardhurave të parashikohet edhe plani i 

investimeve publike, me qëllim që investimet e planifikuara në buxhet të kenë burime 

financimi të sigurta për t’u realizuar. Nëse gjatë vitit ka mosrealizim të të ardhurave të 

planifikuara, atëherë me vendim të këshillit bashkiak, duhet të korrigjohet edhe plani i 

shpenzimeve, brenda afateve që përcakton kuadri rregullator në fuqi. 

 

Titulli i gjetjes: Angazhime buxhetore pas datës 15 Tetor të vitit 2021. 

Situata: Nga shqyrtimi i kontratave të lidhura nga Bashkia Kavajë për kryerjen e punëve 

publike (investime) dhe listës së projekteve (E3 sipas PBA 2021-2023), u konstatua se në 2 

raste për vlerën e kontratave 5,813,500 lekë gjithësej, janë ndërmarrë angazhime buxhetore 

pas datës 15 Tetor të vitit 2021, për projekte të cilat nuk janë pjesë e PBA 2021-2023, 

konkretisht:  

-Për vitin 2021 janë ndërmarrë 2 angazhime buxhetore sipas kontratës datë 18.10.2021 me 

OE “B” sh.p.k për kryerjen e punimeve “Blerje boje për lyerje godinash” në vlerën 2,701,800 

lekë, si dhe kontratës datë 25.10.2021 me OE “SH” sh.p.k, për kryerjen e punimeve “Ndërtim 

muri mbajtës, fshati Kryemëdhenj” në vlerën 3,111,700 lekë. 

Kriteri: Shkronja “c” në pikën 4 në nenin 36 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”; 

Pika 2 të VKM nr. 807, datë 16.11.2016 “Për disiplinimin e angazhimeve buxhetore”, i 

ndryshuar, “Pas datës 15 tetor, procedurat e prokurimeve publike, të parashikuara në 

regjistrin e prokurimeve publike, mund të fillojnë/vazhdojnë vetëm për ato projekte që janë 

pjesë e buxhetit tre-vjeçar, të miratuar për njësinë përkatëse të qeverisjes së përgjithshme. 

Lidhja e kontratës në këtë rast bëhet vetëm pasi fondi të jetë vënë në dispozicion në llogarinë 

e autoritetit kontraktor, në buxhetin e tij, të miratuar për vitin buxhetor pasardhës”. 

Neni 51 në Ligjin nr.9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

                                                 
5 Plani i të ardhurave që i është përcjellë Drejtorisë së Burimeve Ekonomike me qëllim planifikimin e fondeve të nevojshme 

për kryerjen e investimeve publike, nuk është bërë mbi bazën e realizimit të të ardhurave të vitit 2020, por mbi bazën e 

planit të vitit 2021, ku diferenca ndërmjet dy viteve është rreth 214,000 mijë lekë, ç’ka sjellë që Bashkia Kavajë të 

planifikojë më tepër investime/ose më tepër likuidime përgjatë vitit 2021, ndërkohë që mundësitë financiare nga të ardhurat 

e veta janë më të pakta. 
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Efekti: Angazhime buxhetore të cilat nuk raportohen në dokumentet standarde që shoqërojnë 

hartimin e PBA dhe buxhetit vjetor. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë, Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe njësia e 

prokurimit, të marrë masa për eleminimin e praktikave të ndërmarrjes së angazhimeve 

buxhetore pas datës 15 Tetor të vitit buxhetor, për projekte të cilat nuk janë planifikuar në 

PBA. 

 

 Monitorimi i buxhetit dhe raportimi 4 mujor në Këshillin Bashkiak. 

Në zbatim të nenit 48 “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor” të ligjit 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjin organik të buxhetit nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar 

neni 65, UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i 

ndryshuar, udhëzimin nr. 22 dt.30.07.2018 “Për Procedurat standarde të Monitorimit të 

Buxhetit në Njësitë e Qeverisjes Vendore”, si dhe nenin 446, të ligjit nr. 139/2015 datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, konstatohet se për vitin 2021 raportet periodike 

dhe ai vjetor për monitorimin e zbatimit të buxhetit, janë realizuar dhe përcjellë në Këshillin 

Bashkiak, si dhe Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë, në përputhje me përcaktimet ligjore 

të bëra më sipër. 

 

2.3.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të palikujduara, vendimet 

gjyqësore, vendimet e shpronësimeve. 

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet kanë 

detyrimet e papaguara të vitit paraardhës. Lidhur me detyrimet e konstatuara nga Bashkia 

Kavajë, rezulton se është bërë planifikimi i likujdimit të tyre për cdo vit buxhetor, janë 

raportuar periodikisht në Këshillin Bashkiak dhe MFE. 

Me fondet buxhetore të vitit 2021, përgjithësisht janë likuiduar edhe detyrimet për fatura të 

palikuiduara nga vitet e mëparshme, duke bërë pjesë-pjesë pagesat e detyrimeve 

kontraktuale. 

Sipas raportimit të kryer nga Bashkia Kavajë në MFE rezulton se vlera e detyrimeve të 

prapambetura në fund të vitit 2021 është 730,464,832 lekë. Ecuria e detyrimeve të 

prapambetura përgjatë vitit 2021 dhe mbetur në fund, e raportuar në MFE, është pasqyruar në 

tabelën më poshtë. 
 

Tabela nr. 7 Detyrimet e prapambetura për periudhën 2021 (raportuar në MFE) 

Burimi: Bashkia Kavajë 
 

                                                 
6 Kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një raport me shkrim te këshilli për 

veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe instuticionet e saj të 

varësisë. Ky raport paraqitet në këshill jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. 

Detyrime e NJQV 2021 

Detyrimi në fillim të vitit 

i mbartur 31.12.2020 

Detyrimi i krijuar 

gjatë vitit 2021 Total detyrime  

Shlyerja gjatë 

2021 

Mbetja në fund të 

vitit 2021 

a 1 2  3=1+2  4  5=3-4  

Investime                         106,509,599           354,732,280        461,241,879       409,093,311                52,148,568  

Mallra dhe shërbime                         557,900,636           219,186,392        777,087,028       194,927,387              582,159,641  

Vendime gjyqësore                           59,700,291             35,439,531          95,139,822         34,611,411                60,528,411  

Tjera ...                           43,594,206                           -            43,594,206           7,965,994                35,628,212  

Total Detyrime                         767,704,732           609,358,203     1,377,062,935       646,598,103              730,464,832  

  

Gjendja e llogarisë 520 në fund të vitit 

2021 – vlerën e llogarisë 466         452,205,584  
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Sipas raportimit të Bashkisë Kavajë në MFE për nivelin e vështirësisë financiare, rezulton se 

vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura ndaj planit progresiv të buxhetit është në masën 

69%. 

Me qëllim vlerësimin e saktësisë së vlerës së detyrimeve të prapambetura të raportuar në 

MFE, vlera e tyre u kryqëzua me vlerën e detyrimeve që ka Bashkia Kavajë ka ndaj palëve të 

treta, të pasqyruar në Pasqyrat Financiare të vitit 2021, si dhe dokumentacionin justifikues 

dhe detyrues (faturë tatimore/vendim gjykate) që krijon detyrimin përkatës. 

 

Titulli i gjetjes: Vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura dhe raportimi i tij në 

Ministrinë e Financës dhe Ekonomisë. 

Situata: Nga shqyrtimi i raportit të vetëvlerësimit financiar për vitin 2021, përcjellë në MFE 

me shkresën nr.652 prot., datë 16.02.2022, rezulton se vlera e detyrimeve të prapambetura të 

Bashkisë Kavajë ndaj palëve të treta raportuar në MFE, përbëhet nga detyrime për vendime 

gjyqësore dhe shpenzime korrente, shpenzime kapitale në vlerën 730,464,832 lekë. 

Nga verifikimi i kryer në faqen zyrtare të MFE, konkretisht në raportin vjetor për financat 

publike vendore, vlera e stokut të raportuar është 820,048 mijë lekë. Në përllogaritjet e 

kryera nga grupi i auditimit, mbi bazën e dokumentacionit të vendosur në dispozicion, 

rezulton se vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura në 31.12.2021, që duhej të 

raportohej në MFE duhet të ishtë në vlerën 1,223,857,303 lekë, pasqyruar në tabelën më 

poshtë: 
Viti 2021 

Nr Emërtimi 
Stoku në vlerë 

nga G.A  

Stoku i raportuar 

nga B.Kavajë 
Diferenca  

Totali i shpenzimeve 

të miratuara për 

NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve 

totale të miratuara të 

NJQV-së 

I Borxhe (a+b) 35,628,212 35,628,212       

a Hua afatgjatë 35,628,212 35,628,212       

a,1 Principali 35,628,212 35,628,212       

a,2 Interesi           

b Hua afatshkurtër           

b,1 Hua           

b,2 Overdrafte           

b,3 Kredi të furnitorëve           

              

II Detyrime (a+b+c) 1,188,229,091 694,836,620       

a Shpenzime korrente  978,082,607 582,159,641       

a,1 Mallra dhe shërbime 100,109,506 582,159,641       

a,2 Paga dhe sigurime -            

a.3 
Të tjera (Principal 

OSHEE) 
482,050,135         

a.4 
Të tjera (Kamat-vonesa 

OSHEE) 
380,788,594         

a.4 Shpronësime 15,134,372         

              

              

b Shenzime kapitale 141,732,027 52,148,568       

b,1 Institucione buxhetore           

b,2 Subjekte private 141,732,027 52,148,568       

              

c Vendime gjyqësore 68,414,457 60,528,411       

c,1 Marrëdhënie pune 19,850,762 11,964,716       

c,2 Mallra dhe shërbime 9,726,316 9,726,316       

c,3 Investime 20,647,979 20,647,979       

c,4 Të tjera 18,189,400 18,189,400       

              

III Totali (I+II) 1,223,857,303 730,464,832 493,392,471 1,231,087,905 99% 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
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Vlerat e mësipërme përbëhen nga: 

-100,109,506 lekë detyrime për mallra dhe shërbime; 

-862,838,729 lekë detyrime për faturat e energjisë elektrike ndaj subjektit OSHEE, nga të 

cilat 482,050,135 lekë principal dhe 380,788,594 kamatë-vonesë. Theksojmë se vlera e 

kamatë-vonesës nuk është raportuar në MFE, pasi Bashkia Kavajë nuk ka pasur informacion 

të plotë dhe të saktë mbi vlerën totale të detyrimit ndaj OSHEE. Vlera e detyrimit për 

kamatë-vonesën u identifikua pas kërkesës së grupit të auditimit drejtuar Bashkisë Kavajë, 

për saktësimin e vlerës duke rakorduar me OSHEE. 

-52,803,596 lekë detyrime për investime, nga të cilat 14,621,420 lekë i përkasin detyrimit të 

krijuar në vitin 2021; 

-15,134,372 lekë detyrime për shpronësime, të krijuara në vitin 2021; 

-68,414,457 lekë detyrime për likujdimin e vendimeve gjyqësore, nga të cilat 19,850,762 

lekë për vendimet gjyqësore me objekt dëmshpërblim page, si dhe 48,563,695 lekë për 

çështje të ndryshme civile. Detyrimet e krijuara në vitin 2021 për likujdimin e vendimeve 

gjyqësore janë në vlerën 6,253,498 lekë. 

-Pra detyrimi i prapambetur që i përket vitit 2021 është në vlerën 36,009,290 lekë. 

-Gjithashtu Bashkia Kavajë administron 4 fatura tatimore në vlerën 88,928,431 lekë gjithsej 

të pa likujduara, për investime kapitale me fonde të AKUM, vlerë e cila nuk është raportuar 

nga Bashkia Kavajë, megjithëse këto fatura janë të kontabilizuara në pasqyrat financiare të 

vitit 2021. Vlera prej 88,928 mijë lekë është përfshirë nga MFE në detyrimet e Bashkisë 

Kavajë, në raportin mbi vlerësimin e vështirësisë financiare të Bashkisë Kavajë. 

Në vijim parashtrojmë përcaktimet e bëra për detyrimet e prapambetura, çfarë përfaqësojnë 

dhe cilat detyrime përfshihen: 

“Detyrime të prapambetura ndaj palëve të treta”, nënkupton të gjitha llojet e detyrimeve 

financiare të NJVQV-ve, të pa paguara brenda 60 ditëve kalendarike (30 ditë për procedurat 

3 e aprovimit në njësinë shpenzuese dhe 30 ditë për procedurat e miratimit e procesimit të 

pagesës në degën e thesarit) nga data e pagesës së specifikuar në kontrat, faturë ose sipas 

ligjit”7. 

“Detyrimet e prapambetura rregjistrohen në llogarinë ekonomike nr.486 “Shpenzime të 

periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura”8. “Njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme përpara mbylljesë së llogarive vjetore 2021, kryejnë veprimin e mbylljes së 

llogarisë nr.486 në debi të llogarisë nr.467 “Kreditorë të ndryshëm për totalin e detyrimeve 

të prapambetura që figurojnë në llogari në datën 31.12.2021”.9 

-Pra sa më sipër vlera e stokut të detyrimeve të prapambetura është në masën 99% ndaj 

totalit të shpenzimeve të miratuara për vitin 2021, ose 30% më tepër nga vlera e raportuar. 

Stoku i detyrimeve të prapambetura ndaj palëve të treta paraqitet mbi nivelin prej 80% të 

shpenzimeve vjetore të miratuara, ç’ka do të thotë se Bashkia Kavajë në fund të vitit 2021 

rezulton me vështirësi serioze financiare. 

-Në raportin mbi vështirësinë financiare theksojmë se nuk është pasqyruar vlera e detyrimeve 

të Bashkisë Kavajë për shpronësimin e 13 subjekteve në vlerën 15,134,372 lekë gjithësej10. 

Kriteri:Udhëzimi nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për menaxhimin e vështirësisë 

financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore”. 

                                                 
7 Udhëzimi nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për menaxhimin e vështirësisë financiare për njësitë e vetëqeverisjes 

vendore”. 
8 Udhëzimin e MFE nr.37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të 

prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”. 
9 Udhëzimi nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar”. 
10 VKM nr. 551, datë 29.9.2021 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, 

që preken nga projekti “Unaza Lindore e Kavajës”. 
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Kreu XI pika 1, neni nr. 56 I Ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 ‘’Për financat e 

vetëqeverisjes vendore’’. 

Udhëzimin e MFE nr.37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të 

stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”. 

Udhëzimi nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar”. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti: Mospasqyrimi real i stokut të detyrimeve të prapambetura. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike, të marrë 

masat e nevojshme për raportimin e saktë të stokut të detyrimeve të prapambetura ndaj 

palëve të treta, duke kryer sistemimet e nevojshme në llogarinë 486. 

Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për likujdimin e detyrimit në vlerën 15,134,372 lekë, për shpronësimin e 13 

subjekteve, si rrjedhojë e zbatimit të projektit të ndërtimit të Unazës Lindore të Bashkisë 

Kavajë. 

 

Titulli i gjetjes: Efektet negative në buxhet si rezultat i likuidimit të vendimeve gjyqësore. 

Situata:Nga auditimi i zbatimit të buxhetit lidhur me likujdimin e detyrimeve të 

prapambetura rezulton se Bashkia Kavajë për zbatimin e vendimeve gjyqësore me objekt 

dëmshpërblim page për largime nga puna të punonjësve, për vitin 2021 ka shpenzuar vlerën 

23,330,966 lekë, për 50 raste, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, eficiencë dhe 

efektivitet, pasi praktikisht për një pozicion pune paguhen dy persona. Nga praktikat e 

mësipërme të likuidimit u përzgjodhën për auditim mbi saktësinë dhe plotësinë e 

dokumentacionit financiar dhe ligjor, 20 prej tyre.Nga kryqëzimi i të dhënave mbi detyrimet 

e Bashkisë Kavajë ndaj palëve të treta, kryesisht të detyrimeve të krijuara si rrjedhojë e 

vendimeve gjyqësore, konstatohet se: 

1.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2018-300/93, datë 23.02.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës, 

ndaj Bashkisë Kavajë është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favor të subjektit 

“M.D” në vlerën 1,426,348 lekë. Ndaj këtij subjekti, deri në 31.12.2021 janë kryer likujdimet 

pjesore në vlerën 326,348 lekë, nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se Bashkia Kavajë 

ka likujduar të gjithë vlerën e mbetur  ndaj subjektit ‘M.D’’, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet.  

2.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2018-923/272, datë 31.05.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “S.I, E.I, M.D, M.SH” në 

vlerën 2,103,525 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve 

gjyqësore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (S.I, E.I, M.D, M.SH), 

rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer likujdime të plota/pjesore në 3 raste në vlerën 

1,242,215 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet. 

3.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2018-1227/358, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “A.D” në vlerën 697,500 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (A.D”), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 3 raste në vlerën 583,045 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

4.Si rrjedhojë e Vendimit nr.460, datë 18.09.2018 të Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kavajë 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “G.H” në vlerën 697,500 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (G.H), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 
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likujdime të plota/pjesore në 3 raste në vlerën 250,000 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

5.Si rrjedhojë e Vendimit nr.82-2017-290/216, datë 07.03.2017 të Gjykatës Administrative e 

Shkallës së Parë Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit 

“B.XH” në vlerën 859,920 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e 

vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (B.XH), 

rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer likujdime të plota/pjesore në 5 raste në vlerën 

859,920 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

6.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2018-1227/358, datë 12.07.2018 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “G.H” në vlerën 263,091 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (G.H), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 1 rast në vlerën 263,091 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

7.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-744/266, datë 18.04.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “SH.C” në vlerën 708,880 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (SH.C), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 200,000 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

8.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-2078/697, datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “E.B” në vlerën 391,500 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (E.B), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 430,740 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

9.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-1655/544, datë 18.09.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “Q.K” në vlerën 

1,035,000 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (Q.K), rezulton se përgjatë vitit 2021 

janë kryer likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 668,494 lekë, të cilat përbëjnë 

shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

10.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-201-1883/618, datë 16.10.2019 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “D.H” në vlerën 757,926 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (D.H), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 200,000 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

11.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-1958/644, datë 24.10.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “A.K” në vlerën 

1,012,275 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (A.K), rezulton se përgjatë vitit 2021 

janë kryer likujdime të plota/pjesore në 3 raste në vlerën 900,000 lekë, të cilat përbëjnë 

shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

12.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2018-1431/414, datë 30.07.2018 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “S.K” në vlerën 

745,940 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (S.K), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë 

kryer likujdime të plota/pjesore në 4 raste në vlerën 600,000 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime 

pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 
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13.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-2078/697, datë 07.11.2019 të Gjykatës Administrative 

të Shkallës së Parë Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit 

“V.U” në vlerën 288,000 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve 

gjyqësore për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (V.U), rezulton se përgjatë 

vitit 2021 janë kryer likujdime të plota/pjesore në 1 rast në vlerën 66,000 lekë, të cilat 

përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

14.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-2017/692, datë 07.11.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “S.N” në vlerën 

707,500 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (S.N), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë 

kryer likujdime të plota/pjesore në 3 raste në vlerën 507,500 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime 

pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

15.Si rrjedhojë e Vendimit nr.86-2020-192/173, datë 31.01.2020 të Gjykatës Administrative 

të Apelit Tiranë është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “A.M” në 

vlerën 405,760 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore 

për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (A.M), rezulton se përgjatë vitit 2021 

janë kryer likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 405,760 lekë, të cilat përbëjnë 

shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

16.Si rrjedhojë e Vendimit nr.82-2018-1441/325, datë 16.10.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “M.V” në vlerën 

1,400,000 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (M.D), rezulton se përgjatë vitit 2021 

janë kryer likujdime të plota/pjesore në 4 raste në vlerën 600,000 lekë, të cilat përbëjnë 

shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

17.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2020-390/502, datë 20.02.2020 të Gjykatës së Rrethit 

Gjyqësor Kavajë është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “D.E” në 

vlerën 474,400 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore 

për zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (D.E), rezulton se përgjatë vitit 2021 

janë kryer likujdime të plota/pjesore në 5 raste në vlerën 270,000 lekë, të cilat përbëjnë 

shpenzime pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

18.Si rrjedhojë e Vendimit nr.12-2020-420/114, datë 26.02.2020 të Gjykatës së Apelit Durrës 

është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “F.C” në vlerën 435,600 

lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (F.C), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer 

likujdime të plota/pjesore në 4 raste në vlerën 240,000 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime pa 

ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

19.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-1958/644, datë 24.10.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “A.C” në vlerën 

669,328 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (A.C), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë 

kryer likujdime të plota/pjesore në 2 raste në vlerën 369,328 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime 

pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

20.Si rrjedhojë e Vendimit nr.10-2019-1958/644, datë 24.10.2019 të Gjykatës së Apelit 

Durrës është krijuar detyrimi për kryerjen e pagesës në favour të subjektit “S.K” në vlerën 

436,770 lekë. Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për 

zgjidhjen e marrëdhënieve të punës pa arsye ligjore (S.K), rezulton se përgjatë vitit 2021 janë 

kryer likujdime të plota/pjesore në 1 rast në vlerën 136,770 lekë, të cilat përbëjnë shpenzime 

pa ekonomicitet, efiçencë dhe efektivitet. 

-Gjithashtu konstatohet për likujdimet e subjekteve të mësipërme janë nxjerrë urdhrat 

përkatës nga titullari i institucionit, por konstatohet se në urdhrin e likujdimit nuk është 
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nxjerrë edhe përgjegjësia administrative ndaj personit që nëpërmjet 

veprimeve/mosveprimeve të tij (largimit nga puna, moslikujdimit në kohë të detyrimit pa 

krijuar shpenzime të përmbarimit) ka krijuar detyrime ndaj bashkisë. 

Kriteri: Pika 60 e Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, i ndryshuar, si dhe Udhëzimin nr.1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të 

detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës. 

Efekti: Krijimi i detyrimeve të prapambetura, të cilat ndikojnë negativisht në buxhetin e 

Bashkisë Kavajë. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike, të marrë 

masat e nevojshme që gjatë hartimit të kërkesave buxhetore (PBA dhe buxhet vjetor) të 

planifikojë grafikun e likuidimit të plotë të detyrimeve të prapambetura nga vendimet 

gjyqësore, si dhe respektimin e tij gjatë zbatimit të buxhetit.  

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, të analizojë të gjitha rastet e vendimeve 

gjyqësore që do të zbatojë, me qëllim përcaktimin e shkaqeve që kanë sjellë humbjen e 

çështjes gjyqësore. Rezultatet e analizës të shërbejnë për shmangien në të ardhmen të 

proçedurave të gabuara të ndjekura për çështjen e largimit të punonjësve nga puna dhe 

çështje të tjera, me qëllim uljen e efekteve negative financiare në buxhet. 

 

-Shpronësimet për interes publik. 

Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Drejtoria e Burimeve Ekonomike 

rezultoi se përgjatë vitit 2021 nuk ka pasur detyrime për shpronësime të krijuara në vitin 

2021 apo nga vite të mëparshme dhe të palikujduara. Grupi i auditimit me qëllim verifikimin 

e saktësisë së dokumentacionit të vendosur në dispozicion, bëri kryqëzimin e tij me buletinin 

e VKM. Nga kryqëzimi i të dhënave u konstatua se në vitin 2021 me VKM nr.551, datë 

29.09.202111, ndaj Bashkisë Kavajë është krijuar detyrimi për shpronësimin e 13 subjekteve 

në vlerën 15,134,372 lekë. Ky detyrim duhej të likujdohej brenda vitit 2021, por nga 

verifikimi i ditarit të bankës, si dhe rialokimit të fondeve buxhetore, u konstatua se nga 

Bashkia Kavajë nuk është bërë rialokim i fondeve me qëllim likujdimin e detyrimeve për 

shpronësim. Më poshtë pasqyrohet në formë tabelare vlera e shpronësimit për çdo subjekt: 
 

Tabela nr.9 Shpronësime 
Nr Subjekti Vlera e Shpronësimit Likujduar 

1 H, F , BD; ZC; LC 4,492,742.20 - 

2 E,G, R, XHD; SR; SHD; SHM; JM 1,192,730.00 - 

3 GGJ 2,385,460.00 - 

4 RGJ 1,789,095.00 - 

5 EM 348,525.00 - 

6 BM 470,896.00 - 

7 MM 390,348.00 - 

8 MC 557,640.00 - 

9 NB 319,868.50 - 

10 NK 1,394,100.00 - 

11 ESH 1,208,220.00 - 

12 DSH 116,175.00 - 

13 YT 468,572.50 - 

   Total 15,134,372 0 

Burimi: VKM nr.551, datë 29.09.2021 dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, 

përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së. 

 

 

 

                                                 
11 VKM nr. 551, datë 29.9.2021 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, 

që preken nga projekti “Unaza Lindore e Kavajës”. 
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 Faturat e palikuiduara brenda afatit 30 ditor. 

 

Titulli gjetjes: Fatura të pa likuiduara brenda afatit 30 ditor përgjatë vitit 2021, duke krijuar 

në fund të vitit buxhetor detyrime të prapambetura, si dhe mosrespektimi i rradhës në 

likuidimin e tyre. 

Situata: Nga auditimi i pagesave të kryera nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me 

respektimin e afatit 30 ditor të paraqitjes së urdhër-shpenzimit me dokumentacionin 

shoqërues në Degën e Thesarit Kavajë, nga data e faturës së operatorit ekonomik, u konstatua 

se për periudhën 2021, ky afat nuk është respektuar në 103 raste për vlerën 241,841,533 lekë. 
 

Tabela nr.10 Përmbledhëse e faturave për vitin 2021 
Artikulli Sasia Viti2021/lekë 

230 - 231 40 141,732,027 

602 63 100,109,506 

Totali 103 241,841,533 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Faturat e mësipërme ndahen si më poshtë vijon: 

-Për vitin 2021 – 63 fatura për shpenzime për mallra/shërbime në vlerën 100,109,506 lekë, 

40 fatura për shpenzime për investime në vlerën 141,732,027 lekë. 

-Në fund të vitit 2021 rezultojnë të palikujduara gjithësej 103 fatura për vlerën 241,841,53312 

lekë, e cila është planifikuar për t’u likujduar: 

99 fatura në vlerën 152,913,102 lekë nga të ardhurat e veta; 

4 fatura në vlerën 88,928,431 lekë nga Agjencia Kombëtare e Ujësjellës Kanalizime. 

 

-Sa i përket likujdimit të detyrimeve të prapambetura për investime, mallra dhe 

shërbime, konstatohet se nuk respektohet rradha e likujdimit të tyre, pra fatura e parë 

likujdohet më parë, ilustruar me disa raste.  

Konkretisht për rastin e detyrimit ndaj subjektit: 

-N. shpk faturë e datës 18.05.2020 në vlerën  892,800 lekë, likujduar më datë 18.10.2021, 

ndërkohë që deri më datë 18.10.2021 janë likujduar fatura të mbërritura më vonë se fatura e 

subjektit të mësipërm, si p.sh., blerje fikëse zjarri për objektet arsimore, faturë e datës 

28.12.2020, likujduar më datë 15.04.2021; qera vinçi , faturë e datës 01.12.2020 likujduar më 

datë 10.03.2021; blerje lodrash me rastin e festive të fundevitit, faturë e datës 27.12.2020, 

likujduar më datë 16.04.2021. 

-E njëjta situatë si më sipër rezulton edhe për subjektin MV, faturë e datës 21.09.2020, 

likujduar më datë 22.07.2021; 

-K. shpk faturë e datës 20.11.2020, është likujduar më datë 19.10.2021, ndërkohë që janë 

kryer likujdime përpara kësaj date për detyrime të krijuara në vitin 2020, konkretisht është 

likujduar fatura e subjektit “E.H” në datë 09.06.2021, me faturë të datës 18.11.2020.  

Për detyrimin ndaj subjektit “V.O” sh.p.k i datës 24.12.2020, është likujduar më datë 

09.06.2021, ndërkohë që përpara kësaj date janë likujduar detyrime të krijuara dhe faturuara 

subjekte të cilët kanë lëshuar faturë të datës 28.12.2021 konkretisht subjekti “I. F” shpk dhe 

është likujduar në datë 15.04.2021. 

-Likuidim me vonesë i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh dhe mos likuidimi i 

vlerës së plotë të faturës, në pjesën më të madhe të rasteve ka rezultuar nga vetë institucioni 

për mungesë likujditetesh, mosrealizim të ardhurash, si dhe mosrespektim i radhës në 

likujdimin e detyrimeve të prapambetura.  

                                                 
12 Analitikisht pasqyruar në Anekse – Aneksi nr.1. 
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Kriteri: Pikat 8 dhe 184 të Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

Shkaku: Likuidim me vonesë i faturave në tejkalim të afatit ligjor prej 30 ditësh dhe mos 

likuidimi i vlerës së plotë të faturës, në pjesën më të madhe të rasteve ka rezultuar nga vetë 

institucioni për mungesë likuiditetesh, mosrealizim të ardhurash, si dhe mosrespektim i 

radhës në likujdimin e detyrimeve të prapambetura. 

Efekti: Mos likuidim në kohë i shpenzimeve sjell akumulim të borxhit të institucionit për 

fatura të palikujduara. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi:Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, të marrë masa për likujdimin në 

kohë të të gjitha detyrimeve ndaj të tretëve, duke paraqitur pranë degës së thesarit, të gjithë 

dokumentacionin përkatës brenda afatit 30 ditor nga momenti i prerjes së faturës. 

-Planifikimin e grafikut të likujdimit të detyrimeve të prapambetura, si dhe respektimin e tij 

gjatë zbatimit të buxhetit, duke patur në konsideratë burimin e fondeve për likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura. 

 

2.3.5.Çelja dhe ekzekutimi i fondeve të përfituara përmes FZHR/Ministritë e linjës, 

saktësia e raportimit buxhetor të tyre. 

Nga auditimi i evidencave të marra nga Drejtoria e Burimeve Ekonomike për vitin 2021, në 

lidhje me investimet publike, rezultoi se nuk ka financim projektesh nga FSHZH/FZHR. 

Gjatë vitit 2021 Bashkia Kavajë ka marrë financime nga fondi i rindërtimit gjithësej     

1,093,783,901, ndarë si më poshtë vijon: 

a.15,860,223 lekë për rindërtimin e stacionit të zjarrëfikses, për të cilin nuk është zhvilluar 

procedura e prokurimit; 

b.29,582,062 lekë për rindërtimin e godinës së bordit të kullimit, për të cilin nuk është 

zhvilluar procedura e prokurimit; 

c.73,699,921 lekë për hartimin e projektit të ndërhyrjeve rehabilituese/përshtatëse, të 

nevojshme për kthimin e strukturës së objekteve, që janë klasifikuar si objekte me dëmtime 

të mëdha strukturore ose dëmtime shumë të rënda jostrukturore - zhvilluar procedura e 

prokurimit, lidhur kontrata për vlerën 73,500,000 lekë, përfunduar projekti, likujduar 

plotësisht; 

ç.468,999,117 lekë për: 

i.rikonstruksionin e shkollës së mesme “Aleksandër Moisiu”, në masën 151,236,283 – 

zhvilluar procedura e prokurimit, lidhur kontrata për vlerën 150,717,562 lekë, përfunduar 

punimet, likujduar 148,162,783 lekë dhe mbetur pa likujduar 2,554,779 lekë; 

ii.rikonstruksionin e shkollës “Qamil Xhani”, në masën  137,019,776  - zhvilluar procedura e 

prokurimit, lidhur kontrata për vlerën 137,000,000, punimet në proces, likujduar 85,976,005 

lekë dhe mbetur pa likujduar 51,023,995 lekë; 

iii.rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare “Razi Leka”, në masën  116,739,459 - zhvilluar 

procedura e prokurimit, lidhur kontrata për vlerën 116,413,160 lekë, përfunduar punimet, 

likujduar 101,226,009 lekë dhe mbetur pa likujduar  15,187,151 lekë; 

iv.rikonstruksionin e kopshtit “Hap pas hapi”, në masën 57 299 862 (pesëdhjetë e shtatë 

milionë e dyqind e nëntëdhjetë e nëntë mijë e tetëqind e gjashtëdhjetë e dy) lekë pa TVSH – 

nuk është zhvilluar procedura e prokurimit; 

d.346,224,318 lekë për financimin e rikonstruksionit ose riparimit të mjediseve në 

bashkëpronësi ose të përbashkëta në ndërtesa (pallat) - zhvilluar procedura e prokurimit, 

lidhur kontrata për vlerën 342,476,805 lekë, punimet në proces, likujduar 329,113,404 lekë 

dhe mbetur pa likujduar 13,363,401 lekë; 
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dh.156,517,578 lekë për financimin e rindërtimit të banesave individuale për ata individë, të 

cilët përfitojnë nga grantet e rindërtimit, banesat e të cilëve janë klasifikuar si objekte që 

duhen rindërtuar nga e para, sipas aktekspertizave të thelluara – përdorur  32,077,664 lekë; 

g.Gjithashtu Bashkisë Kavajë në muajin Dhjetor të vitit 2020 i është transferuar fondi 

43,000,000 lekësh për financimin e shembjeve të objekteve të pabanueshme të dëmtuara nga 

tërmeti i datës 26.11.2019 dhe transportimin e materialeve të dala nga shembja e tyre - 

zhvilluar procedura e prokurimit, lidhur kontrata për vlerën 42,615,986 lekë, përfunduar 

punimet, likujduar plotësisht; 
Nr Objekti i Prokurimit Burimi 

financimit 

 Vlera e 

kontratës  

Operatori 

Ekonomik i 

shpallur fitues 

Data e 

lidhjes se 

kontrates 

Data e 

perfundimit  

kontrates 

Afti i përfundimit 

të kontratës pas 

azhornimit apo 

shtyrjes  Likujduar  Mbetur 

1 Hartimi i projektit të 

ndërhyrjeve rehabilituese 
përshtatëse 

VKM nr.49 

dt 
27.01.2021  

               
73,500,000  

BOE A MK shpk 

& NG S shpk &I 
shpk 

14-04-2021 31-05-2021 Përfunduar 

    73,500,000  
                   
-    

3 Mbikqyrja e punimeve te 

ndertimit me objekt 
Rikonstruksion i shkolles 

9-vjecare Razi Leka 

VKM nr.26 

dt 
20.01.2021                      

956,148  

BOE I shpk &A 

shpk  

10-05-2021   

Përfundon në afatin 

e kontratës së punës 

me të njëjtin objekt 

                   -    

         

956,148  

4 Mbikqyrja e punimeve te 

ndertimit me objekt 
Rikonstruksioni i 

shkolles Qamil Xhani 

VKM nr.26 

dt 
20.01.2021                   

1,380,000  

C.E.C.G 04-05-2021   

         532,030  

         

847,970  

5 Mbikqyrja e punimeve te 
ndertimit me objekt 

Rikonstruksioni I 

shkolles se mesme 
Aleksander Moisiu 

VKM nr.26 
dt 

20.01.2021  

                 
1,380,000  

BOE I shpk &A 
shpk 

    

                   -    
      
1,380,000  

7 Mbikqyrja e punimeve te 

ndertimit Rikonstruksioni 
i mjediseve në 

bashkëpronësi ose të 

përbashkëta në ndërtesa 

VKM 

nr.131 dt 
03.03.2021  

                 

2,500,000  

BOE 4 A S shpk 

& C.E.C.G shpk 

26-07-2021   

      1,800,000  

         

700,000  

8 Rikonstruksion i shkolles 
9-vjecare Razi Leka 

 VKM 
nr.26 dt 

20.01.2021  
             

116,413,160  

BOE  B SHPK 
&ES shpk &PV 

shpk 

12-04-2021 11-11-2021 Përfunduar 

  101,226,009  

    

15,187,151  

9 Rikonstruksioni i 
mjediseve në 

bashkëpronësi ose të 

përbashkëta në ndërtesa 

VKM 
nr.131 dt 

03.03.2021              

342,476,805  

SH 07 shpk 14-05-2021 13-03-2022 Perfundon me 
13.07.2022 

  329,113,404  

    

13,363,401  

10 Rikonstruksioni i 
shkolles Qamil Xhani 

 VKM 
nr.26 dt 

20.01.2021  

             

137,000,000  

BOE S shpk dhe 
R shpk 

09-04-2021 08-01-2022 Perfundon me 
31.08.2022 

    85,976,005  

    

51,023,995  

11 Rikonstruksioni I 
shkolles se mesme, 

Aleksander Moisiu 

 VKM 
nr.26 dt 

20.01.2022               
150,717,562  

BOE ES&B shpk 
&PV shpk 

24-03-2021 23-01-2021 Përfunduar 

  148,162,783  
      
2,554,779  

13 Shembja e objekteve të 

pabanueshme të dëmtuara 
nga tërmeti 

 VKM 

nr.977 dt 
2.12.2020                 

42,615,986  

BOE NG S shpk 

&SH shpk 

31-03-2021 28-04-2021 Perfunduar 

    42,615,986  

                   

-    

 Total       

782,926,217  

    

86,013,444  

 

-Nga informacioni i mësipërm, mbi alokimin e fondeve (të cilat janë bërë shtesë në buxhetin 

e Bashkisë Kavajë nëpërmjet VKB-ve), lidhjen e kontratave dhe përfundimin e punimeve, 

rezulton se për 2 projekte të financuara nga fondi i rindërtimit sipas alokimit të bërë me 

VKM përkatëse, megjithëse kanë përfunduar në vitin 2021 nuk janë likujduar plotësisht, si 

më poshtë vijon: 

-Rikonstruksionin e shkollës së mesme “Aleksandër Moisiu” - mbetur pa likujduar 2,554,779 

lekë; 

-Rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare “Razi Leka” - mbetur pa likujduar 15,187,151 lekë; 
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-Situata e mësipërme tregon për administrim të dobët nga Bashkia Kavajë të fondeve 

buxhetore për rindërtimin, ku veç mungesës së likujdimit të plotë të investimit, rezulton se 

disa prej projekteve nuk janë realizuar duke mospërmbushur qëllimin e alokimit të fondeve. 

 

Konkluzion i përgjithshëm: 

-Buxheti i Bashkisë Kavajë dhe PBA, në përgjithësi është miratuar në përputhje me 

dispozitat ligjore/nënligjore të ligjit të buxhetit për vitin 2021; 

Kanë ndodhur ndryshime në buxhetet fillestare (shtesa/pakësimi), të cilat në çdo rast janë 

miratuar me VKB. 

-Për PBA 2021-2023 nuk kanë gjetur zbatim kërkesat lidhur me hartimin e kërkesave 

buxhetore për programin përkatës, për realizimin e qëllimeve, objektivave dhe produkteve të 

programit gjatë proçesit të zbatimit të buxhetit. Konkretisht në dosjet përkatëse të PBA dhe 

buxhetit vjetor, nuk administrohet dokumentacion mbi kërkesat për fondet të bëra nga 

Drejtorët e Drejtorive të Bashkisë Kavajë, në rolin e menaxherëve të programeve buxhetore 

përkatëse; 

-Në PBA, si dhe buxhetin vjetor të vitit 2021, nuk janë planifikuar fonde për investime në 

fondin pyjor; 

-Për vitin 2021 në krahasim me planet vjetore, realizimi i shpenzimeve sipas artikujve 

ekonomik për 12-mujorin është mesatarisht në masën 77 %,  ku realizimin më të lartë e ka 

artikulli 230 “Kapitale të Patrupëzuara”, duke vijuar me shpenzime për paga dhe sigurime 

shoqërore, ndjekur nga kapitale të trupëzuara, si dhe realizimin më të ulët e ka artikulli 606 

“Transferta për buxhetin familjar dhe individ‘’. 

-Për vitin 2021 konstatohet se, Bashkia Kavajë ka ndërmarrë angazhime të reja buxhetore 

përtej datës 15 tetor, 2 angazhime më vlerë totale 5,813,500 lekë, duke hyrë në marrëdhënie 

kontraktuale me operator ekonomik, për kryerjen punimeve publike të ndryshme.   

-Referuar informacionit mbi detyrimet e prapambetura në fund të vitit 2021, konstatohet se, 

ka një rritje të konsiderueshme të detyrimeve për investime, kjo pasi Bashkia Kavajë ka 

marrë angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion. Në këto kushte, në gjykimin e 

grupit të auditimit, në kuptim të përcaktimit të bërë në pikën 1 në nenin 55 të Ligjit 

nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”, Bashkia Kavajë në fund të vitit 2021 

paraqitet me vështirësi serioze financiare. 

-Nga shqyrtimi i ditarit të bankës mbi likujdimin e vendimeve gjyqësore për zgjidhjen e 

marrëdhënieve të punës pa shkaqe ligjore, rezulton se përgjatë vitit 2021 janë kryer likujdime 

të plota/pjesore, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet në 

vlerën 23,330,966 lekë. 

-Nga auditimi i pagesave të kryera nëpërmjet Bankës dhe testimi i tyre në lidhje me 

respektimin e afatit 30 ditor të paraqitjes së urdhër-shpenzimit me dokumentacionin 

shoqërues në Degën e Thesarit Kavajë, nga data e faturës së operatorit ekonomik, u konstatua 

se për vitin 2021, ky afat nuk është respektuar në 103 fatura për shpenzime për investime dhe 

shpenzime korrente në vlerën 241,841,533 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkojnë me përgjegjësi: zj.A.K me funksion 

Drejtor i Drejtorisë Burimeve Ekonomike. 

 

 

2.2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 

 

Në zbatim të pikës II.2, nënpika 2.6, të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si 

më poshtë:  

1)Evidencat analitike të llogarive debitore për taksat dhe tarifat vendore. 
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2)Akt rakordimi me degën e thesarit për realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat 

vendore. 

3)Evidencat e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për subjektet dhe për detyrimet 

familjare. 

4)Të tjera dokumente për arkëtimin e detyrimeve për taksat e tarifat vendore. 

5)Vendimin e Këshillit të Bashkisë për paketën fiskale. 

6)Vendimet e Këshillit të Bashkisë për strukturën organike. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

 

1.Struktura e Drejtorisë së të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajë (DAV). 

Për vitin 2021 me Vendim të Këshillit Bashkiak VKB nr.128, datë 23.12.2020 është miratuar 

numri i punonjësve, konfirmuar nga Prefekti Qarkut Tiranë. Me vendim të Kryetarit të 

Bashkisë nr.01, datë 05.01.2021 është miratuar struktura organizative sipas 

drejtorive/sektorëve. 

Me vendim të Kryetarit të Bashkisë Kavajë nr.62 prot.,datë 05.01.2021 dhe në referencë të 

numrit total të punonjësve është miratuar struktura organizative sipas drejtorive/sektorëve, ku 

janë të detajuar dhe punonjësit për secilën nga drejtoritë, ku bën pjesë dhe Drejtoria e të 

Ardhurave, si më poshtë vijon: 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore (këtu e vijim DAV Bashkia Kavajë), kanë strukturën e saj 

33 punonjës dhe është e ndarë në: Sektorin e të ardhurave nga biznesi për Qytetin Kavajë, 

Sektori i Borxhit, Sektori i Terrenit, Zyrat e taksave në NJA Golem, Synej, Luz i Vogël dhe 

Helmas. Struktura e DAV Bashkia Kavajë dhe lëvizjet e punonjësve përgjatë vitit 2021 

pasqyrohet në kapitullin “Anekse – Aneksi nr.3”. 

Për vitin 2021, pranë Bashkisë Kavajë ka funksionuar Drejtoria e të Ardhurave, struktura 

kryesore për vlerësimin dhe arkëtimin e të ardhurave të Bashkisë Kavajë nga taksat dhe 

tarifat. Kjo drejtori në aktivitetin e saj për arkëtimin e disa prej llojeve të të ardhurave duhet 

të bashkëpunojë edhe me drejtori/sektor të tjerë pranë bashkisë, si ai i pronave, urbanistikës, 

infrastrukturës, ku roli i këtyre sektorëve është hartimi i autorizimit/faturës për arkëtim/sipas 

rastit ndjekja e arkëtimit, si dhe roli i DAV është kryesisht në hartimin dhe përditësimin e 

regjistrit të taksave dhe tarifave vendore, ndjekjen e arkëtimit/marrjen e masave të nevojshme 

për ekzekutimin e pagesave/detyrimeve të krijuara. 

 

II.Taksat dhe Tarifat e aplikuara dhe arkëtuara nga Bashkia Kavajë. 

Paketa fiskale e Bashkisë Kavajë është miratuar me VKB nr.119, datë 19.11.2020, si dhe 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr.1795/1 prot., datë 04.12.2020. 

Mbështetur në paketën fiskale të mësipërme në Bashkinë Kavajë, sipas sektorëve përkatës, 

janë aplikuar/mbledhur 25 lloje taksash dhe tarifash. 

Për vitin 2021 subjektet mbi të cilat janë aplikuar taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë 

Kavajë dhe Njësitë Administrative, ndahen në 3 kategori: 

1.Biznes; 

2.Familjar;  

3.Institucione. 

Kategoritë e mësipërme (përjashtuar institucionet) ndahen në disa nënkategori për efekt të 

nivelit të taksës/tarifës që aplikohet, konkretisht: 

-Kategoria e parë ndahet në Biznes i Madh; Biznes i Vogël; Tregtarët Ambulant. 

-Kategoria e dytë për efekt të taksave/tarifave ndahet në familje që kanë në pronësi/përdorim 

banesa private, toka bujqësore, familje që jetojnë në apartamente, pensionist, familje që 

trajtohen me ndihmë ekonomike, veteranët e luftës, invalid etj. 
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Tabela nr.11 Llojet e subjekteve mbi të cilët janë aplikuar taksat dhe tarifat vendore, sidhe 

numri i tyre. 
Nr Lloji  2021 

1 Biznesi i Madh 495 

2 Biznesi i Vogël 1219 

3 Ambulant 3 

4 Institucione 16 

6 Familje 9399 

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Veç taksave dhe tarifave të mësipërme Bashkia Kavajë ka planifikuar dhe arkëtuar të ardhura 

nga disa lloje burimesh të ndryshme, si gjoba nga inspektorati i mbrojtjes së territorit, policia 

bashkiake etj. 

-Të gjitha sa më sipër, mbi planifikimin dhe realizimin e tyre në mijë lekë, për vitin 2021, 

pasqyrohen në tabelën në kapitullin “Anekse – Aneksi nr.3”. 

Për vitin 2021, të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 543,380,000 lekë dhe janë 

realizuar në vlerën 414,509,814 lekë ose 76%, pra një nivel i ulët i realizimit. 

-Në tabelën e mësipërme vihet re për disa lloje taksash dhe tarifash planifikohet një vlerë e 

ulët për tu arkëtuar, pavarsisht se në vitin e kaluar realizimi i tyre ka qenë më i lartë se 

planifikimi për vitin 2021. Për shëmbull në vitin 2020 tatimi i thjeshtuar mbi biznesin e vogël 

është realizuar në vlerën 5,501,505 lekë, ndërkohë në vitin 2021 planifikohet për t’u arkëtuar 

650,000 lekë. Në këtë rast vërtet kjo taksë nuk mund të planifikohet saktësisht, pasi varet nga 

numri i bizneseve të vogla të cilat mund të hapen rishtaz ose të mbyllen në vitin 2021. 

-Tarifat e qirave për tokën, ndërtesat, të cilat janë tarifa të përcaktuara në kontratat e lidhur 

ndërmjet palëve dhe në këtë rast është e matshme vlera e cila do të arkëtohet në vitin fiskal 

2021. 

-Tarifa e parkimit e cila është realizuar në masën 2%, planifikohet në një vlerë disa herë më 

të lartë se sa realizimi i kësaj takse në vitet e mëparshme, ku mesatarisht për 5 vitet e fundit 

të ardhurat nga tarifa e parkimit është realizuar në masën 65,300 lekë në vit. 

 

Debitorët sipas kategorive të tyre. 

Në tabelën e mëposhtme është pasqyruar në mënyrë të përmbledhur ecuria e debitorëve për 

periudhën 01.01.2021 (të trashëguar nga vitet e mëparshme) – 31.12.2021 (krijuar brenda 

vitit, si dhe në mënyrë progresive në fund të vitit 2021). 
Në fillim të vitit 2021 (trashëguar nga vitet e 

mëparshme) 
Nr Principal Kamat-Vonesë Gjithësej 

Biznesi i Madh + Vogël 1668 281,152,609   281,152,609 

Familjar 9262 196,654,934   196,654,934 

UK Sh.A Kavajë 
 

6,049,341   6,049,341 

Fshatrat Turistikë 1176 237,547,991   237,547,991 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e 

objekteve informale 
1119 49,391,828   49,391,828 

Gjoba të Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit 40 12,560,161 7,536,097 20,096,258 

Qira të ndryshme 15 9,420,978   9,420,978 

Qira Plazhi 6 1,221,600   1,221,600 

TOTAL       801,535,539 

          

Krijuar brenda vitit 2021 Nr Principal Kamat-Vonesë Gjithësej 

Biznesi i Madh + Vogël 495 38,298,758 3,810,424 42,109,182 

Familjar 7505 35,925,283   35,925,283 

Fshatrat Turistikë 1081 7,820,448 703,840 8,524,288 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e 

objekteve informale 
159 3,295,585   3,295,585 

Gjoba të Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit 18 6,300,000 3,780,000 10,080,000 

Qira të ndryshme 27 1,841,430 
                         

5,705  
1,847,135 

Karburante 8 7,440,000   7,440,000 

TOTAL       109,221,473 



 

49 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

          

Në fund të vitit 2021  Progresive       

Biznesi i Madh + Vogël 323,261,791       

Familjar 232,580,217       

UK Sh.A Kavajë 6,049,341       

Fshatrat Turistikë 246,072,279       

Taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e 

objekteve informale 
52,687,413 

      

Gjoba të Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit 30,176,258       

Qira Plazhi 1,221,600       

Qira të ndryshme 11,268,113       

Karburante 7,440,000       

TOTAL 910,757,012       

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, Drejtoria e Kadastrës, Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit, Drejtoria e 

Urbanistikës, IMTV, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Nga tabela e mësipërme rezulton se: 

-Në fillim të vitit 2021 vlera debitore për taksa, tarifa, gjoba dhe qira është në vlerën 

801,535,539 lekë; 

-Përgjatë vitit 2021 janë krijuar 109,221,473 lekë vlerë debitore për 8498 subjekte gjithësej; 

-Në fund të vitit 2021 vlera debitore është 910,757,012 lekë, pra me një rritje të 

konsiderueshme në krahasim me fillimin e vitit 2021. 

Situata e mësipërme tregon një punë të dobët të Bashkisë Kavajë në arkëtimin e të drejtave të 

saj ndaj palëve të treta. 

 

 Në mënyrë të përmbledhur vlera e detyrimit tatimor, për taksa dhe tarifa (gjelbërim, 

pastrim, dekor, ndriçim, ndërtesë, truall, ndikim në infrastrukturë, reklam, tabelë, zënie të 

hapësirës publike, infrastrukturë arsimore, tregtim karburanti) të vlerësuara dhe 

njoftuara/faturuara për pagesë, në mënyrë progresive deri më datë 31.12.2021 është në vlerën 

910,757,012 lekë, ndërsa borxhi tatimor i krijuar brenda vitit 2021 është në vlerën 

109,221,473 lekë. 

 

III.1. Kategoria “Biznes”. 

 

Titulli gjetjes: Mangësi në përditësimin e informacionit në regjistrin e taksave dhe tarifave 

vendore për kategorinë “Biznes”. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion nga DAV Bashkia 

Kavajë, regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për subjektet që kanë ushtruar aktivitet në 

vitin 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA, si dhe kryqëzimi i informacionit me databasën e 

DRT Durrës për subjektet me statusin “aktiv” për vitin 2021, u konstatua se në regjistrin e 

taksave dhe tarifave vendore të administruar nga DAV Bashkia Kavajë dhe NJA, për vitin 

2021 nuk janë të regjistruar subjektet si më poshtë vijon: 
Nr Subjekti Aktiviteti Vendndodhja 

1 R Bar-restorant, Hotel. Golem 

2 B 
Hoteleri - Turizem, Bar Kafe, Restorant - Pishine, Piceri, Xhelateri, stacione plazhi. hapesire publike 
rere, sporte ujore. Import - Eksport, tregtim me pakice e shumice te artikujve te ndryshem Golem 

3 H 

Sherbime hotelerie, bar, kafe, restorante, pishina, hapsira plazhi privat dhe sherbime turistike te te 

gjitha llojeve perfshi orgnaizim ekskursionesh. Import - eksport, tregtim me shumice  dhe pakice. Golem 

4 L 
Hoteleri - turizem, bar restorant, fast - food, pastrim kimik per hoteleri. Aktivitete ne  fushen e  
ndertimit Golem 

5 AG Hotel, Bar-Restorant Golem 

6 VS Bar, Restorant, Hoteleri. Golem 

7 E 

Sherbime hotelerie, bar, kafe, restorante, pishina, hapsira plazhi privat dhe sherbime turistike te te 

gjitha llojeve Golem 

8 BH Bar Kafe Hotel Golem 

9 K Import - Eksport mallra te ndryshme, uje dhe pije. Agroturisem, hotel, restorant, bar - kafe. Kavajë 

10 RM 

Veprimtari ne fushen e sherbimeve si hoteleri, bar e restorante etj te ngjashme.Agjent per turizem 

individual dhe ne grupe, brenda dhe jashte vendit si dhe sherbime konsulenca apo botime per 
turizmin. Kavajë 

11 AR Hoteleri ,Bar Restorant dhe sherbime te ndryshme Kavajë 
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12 IT Import-Export ,tregtim me shumice e pakice Kavajë 

13 F Aktivitet ne fushen e ndertimit.Sherbime hotelerie Golem 

14 CA 

Projektime inxhinierike,prodhimin ,instalimin dhe mirembajtjen e makinerive dhe paisjeve 
industrial,import dhe eksport te makinave te prodhuara dhe  paisjeve te pjeseve te kembimit.Aktivitet 

ne fushen e turizmit ,shendetesise,hoteleri-restorante Kavajë 

15 G Aktivitet privat ne fushen e turizmit, hoteleri, bar restorant Golem 

Burimi: Databasa e DRT Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Gjithashtu u konstatua se disa subjekte të cilat janë biznes i madh, në regjistrin e taksave dhe 

tarifave vendore administrohen si biznes i vogël, pasqyruar si më poshtë: 
Nr Subjekti Aktiviteti Vendndodhja Klasifikuar Si duhet 

1 XH Bar-restorant. Stacione plazhi. Hotel Golem B.V B.M 

2 MK Hotel Bar - Restorant. Ndertim, Import-Eksport Golem B.V B.M 

3 U Piceri-Hotel Golem B.V B.M 

4 MG Hoteleri,  Stacion Plazhi Golem B.V B.M 

Burimi: Databasa e DRT Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV  të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Ndikimi/Efekti: Mos përditësimi i regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

“Biznes” ndikon negativisht në fondet që mund të arkëtojë Bashkia Kavajë. 

Shkaku: Mungesa e përditësimit të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

“Biznes”, si dhe mungesa e kryerjes së verrifikimeve në terren nga DAV Bashkia Kavajë.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajë të marrë masat e 

nevojshme për përditësimin e regjistrit me subjektet e mësipërme, si dhe vlerësimin e 

detyrimit tatimor për vitin 2021 dhe njoftimin e tyre për pagesën e taksave dhe tarifave 

vendore. 

 

Titulli i Gjetjes:Keqadministrimi i taksës së fjetjes në hotel, si dhe i disa taksave dhe 

tarifave vendore për kategorinë “Biznes”. 

Situata:Për vitin 2021 taksa e fjetjes në hotel paraqitet me realizim në vlerën 7,851,691 lekë, 

ose 31% e planifikimit. Nga auditimi u konstatua se, ndjekja e kësaj taksë aplikohej bazuar 

në akt-rakordimet e Sektorit të Kontrollit Terren përgjatë periudhës Korrik-Shtator (2 akt 

rakordime për hotel) me tarifën e përcaktuar në VKB është 70 lekë/natë/personi për hotele 

nën 4 yje dhe 175 lekë për hotele 4-5 yje. Në këto akt-rakordime nuk evidentohet se sa netë 

kanë fjetur këto persona, por është evidentuar thjeshtë numër i tyre. Ky dokument nuk është i 

saktë, pasi në të nuk paraqitej panorama e plotë e lëvizjes (akomodimit) të personave në 

hotel, por thjeshtë bëhej një konfirmim i deklaratës së subjektit (vetëdeklarim). Pra nuk 

evidentohej, sa dhoma ka hoteli disponibël për aktivitet, sa shtretër janë për dhomë dhe 

gjithsej, sa dhoma janë aktive dhe sa jo. Të gjitha këto mangësi bëjnë që kjo taksë të mos jetë 

arkëtuar saktë për numrin e personave që akomodohen në strukturat akomoduese të Bashkisë 

Kavajë, kryesisht kjo në sezonin veror në NJA Golem ku numri i personave që akomodohen 

në hotele është më i lartë, veprime të cilat çojnë në mungesë të ardhurash në buxhetin e 

Bashkisë Kavajë. 

Me qëllim vlerësimin e taksimit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet “Hoteleri” për taksën e 

fjetjes në hotel, u përzgjodhën disa subjekte të cilat kanë aktivitet hoteleri, dokumentacioni 

mbi numrin e dhomave (për ato raste ku administrohej nga DAV Bashkia Kavajë, si dhe 

verifikimit në faqet zyrtare të subjekteve të mësipërme dhe akt-rakordimet13 e mbajtura nga 

                                                 
13 Në paketën fiskale për vitin 2021, taksa e fjetjes në hotel ndahet: 

Hotele deri në 20 dhoma – 50,000 lekë për sezon turistik; 

Hotele 20-40 dhoma – 100,000 lekë për sezon turistik; 

Hotele mbi 40 dhoma – verifikimi i regjistrit të fjetjes nga inspektorët e verifikimit në terren. 
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inspektorët me përfaqësuesit e hoteleve, për përllogaritjen e numrit të fjetjeve dhe më pas 

vlerësimin e detyrimit për taksën e fjetjes). Nga auditimi i dokumentacionit të mësipërm u 

konstatua se në 14 raste nuk është përllogaritur saktë/aspak, taksa e fjetjes në hotel për vlerën 

886,720 lekë, pasqyruar si më poshtë:  
Taksa e fjetjes në hotel 

 

Nr  

 

Subjekti   Aktiviteti    Nr. Dhomave  

Niveli i taksës 

së aplikuar  

Niveli i taksës 

që duhet  

 

Diferenca  

1  U Hoteleri   Nuk disponohet informacion -    50,000  50,000  

2  K Hoteleri   38  -    100,000  100,000  

           

3  NGJ  Hoteleri   Nuk disponohet informacion  
 

50,000  50,000  

           
4  AXH  Hoteleri   Nuk disponohet informacion  

                                                       
-    

                                              
50,000  50,000  

5  BC Hoteleri   8  -    50,000  50,000  

           

6  FH  Hoteleri   Akt-rakordimi i mbajtur nga inspektorët e verifikimit në terren (4 gjithësej)  

                                            

300,160  

                                            

363,160  63,000  

7  PK  Hoteleri   21  50,000  100,000  50,000  

8  BH Hoteleri   Akt-rakordimi i mbajtur nga inspektorët e verifikimit në terren  -    103,740 103,740 

9  G Hoteleri   Nuk disponohet informacion  -    50,000  50,000  

10  RD Hoteleri   Nuk disponohet informacion  -    50,000  50,000  

11  RC  Hoteleri   Nuk disponohet informacion  -    50,000  50,000  

12  A  Hoteleri   Nuk disponohet informacion  -    50,000  50,000  

        

13  H  Hoteleri   Akt-rakordimi i mbajtur nga inspektorët e verifikimit në terren  -    119,980  119,980  

14  A  Hoteleri   Nuk disponohet informacion  -    50,000  50,000  

Total 350,160  1,436,880  886,720  

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

-Përllogaritje për taksën e ndërtesës, truallit, tarifën e pastrimit dhe shërbimit për disa 

biznese. Nga përllogaritjet e kryera u konstatua se në 14 raste nuk janë përllogaritur 

saktë/aspak taksat dhe tarifat e mësipërme për vlerën 2,543,542 lekë. 

Nr Subjekti Kategoria Aktiviteti Vendndodhja 

Sip.ndërtes 

(m2) 

Sip.truall 

(m2)  Pastrim  

 

Gjelbëri

m  

 

Taksë.N

d   Taksë.Tr  

Total 

Detyrimi 

1 NGJ B.V 
B-
Hoteleri 

Golem, zona 
turistike 800 800 

     
25,000  

         
6,000  

            
159,200  

            
16,000  

            
206,200  

2 FB B.V 

Restorant 

hotel 

Golem, zona 

turistike 1190 787     

            

236,810  

            

15,740  

            

252,550  

3 AXH B.V 
Restorant 
Hotel 

Golem, zona 
turistike 1000 1000 

     
25,000  

         
6,000  

            
199,000  

            
20,000  

            
250,000  

4 RL B.V Hotel 

Golem, zona 

turistike 1152 1152 

     

25,000  

         

6,000  

            

229,248  

            

23,040  

            

283,288  

5 BC B.M Hotel 
Golem, zona 
turistike 1990 1990 

     
50,000  

       
10,000  

            
396,010  

            
39,800  

            
495,810  

6 PK B.M 

Restorant 

hotel,staci
one plazhi 

Golem, zona 
turistike 845 3500 

     
50,000  

       
10,000  

            
168,155  

            
70,000  

            
298,155  

7 V B.M Hoteleri 

Golem, zona 

turistike 137 137 

     

50,000  

       

10,000  

              

27,263  

              

2,740  

              

90,003  

8 RD B.V Hotel 
Golem, zona 
turistike 216 170 

     
25,000  

         
6,000  

              
42,984  

              
3,400  

              
77,384  

9 A B.M 

Hotel, 

bar, 
restorant. 

Golem, zona 
turistike 1448 600 

     
50,000  

       
10,000  

            
288,152  

            
12,000  

            
360,152  

10 G B.M Hoteleri 

Golem, zona 

turistike ? ? 

     

50,000  

       

10,000      

              

60,000  

11 RC B.V 

Bar-
restorant, 

Hotel. 

Golem, zona 

turistike ? ? 

     

25,000  

         

6,000      

              

31,000  

12 B B.M 

Hoteleri - 

Restorant 

Golem, zona 

turistike ? ? 

     

50,000  

       

10,000      

              

60,000  

13 H B.M 

Sherbime 
hotelerie, 

bar, kafe, 

restorante 

Golem, zona 

turistike ? ? 

     

50,000  

       

10,000      

              

60,000  

                                                                                                                                                       
Inspektorët e DAV Bashkia Kavajë në sezonin turistik kryejnë dy verifikime periodike, në muajin Korrik dhe në muajin 

Shtator. 
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14 L B.M 

Hoteleri - 

turizem, 
bar 

restorant. 

Golem, zona 

turistike ? ? 

     

16,000  

         

3,000      

              

19,000  

  
                  

         

2,543,542 

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

-Për situatën e mësipërme (hotelet për të cilat administrohet informacion dhe kanë rezultuar 

me problematikë në taksimin e tyre), mbajnë përgjegjësi zj.S.SH dhe z.J.H, specialist për 

taksën e biznesit në zyrën e taksave në NJA Golem. 

-Për situatën e mësipërme (hotele për të cilat nuk administrohet informacion) mbajnë 

përgjegjësi grupi i verifikimit në terren z.M.A, z.A.P, z.L.G, z.M.B dhe zj.A.P, të cilët 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 janë ngarkuar për të kryer verifikime dhe 

inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet në NJA Golem, si dhe përcjelljen e 

informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem. 

Kriteri: Kreu I, shkronja “a” dhe “c” pika I.3, si dhe Kreu II në Paketën Fiskale të Bashkisë 

Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

3,430,262 lekë. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për përditësimin e 

regjistrit të taksave dhe tarifave vendore me subjektet e mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 3,430 

mijë lekë. 

 

Titulli gjetjes: Debitorët “Biznes” të cilët nuk kanë likujduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore, si dhe mosmarrja e masave shtrënguese për arkëtimin e detyrimeve përkatëse. 

Situata:Bazuar në të dhënat e vendosura në dispozicion nga drejtoria e të ardhurave, ecuria e 

debitorëve për vitin 2021, për taksat dhe tarifat vendore, në mënyrë të përmbledhur 

pasqyrohet si më poshtë: 
 

Tabela nr.12 Debitor (Biznesi) lekë 

Njësia Administrative Në fillim të vitit 2021 Krijuar brenda vitit 2021 
Progresive deri në 

31.12.2021 

  Numri Vlerë Numri Vlerë Vlerë  

Golem 889 129,197,267 172 25,716,329 154,913,596 

Helmas 28 24,398,650 23 1,431,876 25,830,526 

Kavajë 639 56,857,170 236 12,614,738 69,471,908 

Luz i Vogël 62 34,331,101 29 1,097,425 35,428,526 

Synej 50 36,368,421 35 1,248,817 37,617,238 

Total 1668 281,152,609 495 42,109,185 323,261,794 

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

Tabela nr.13 Debitor (Biznes i madhë dhe i vogël) sipas NJA, lekë 
Njësia 

Administrative 

Krijuar brenda vitit 2021 
Kamatvonesë Gjithësej 

Numri Principal 

B.V Gjithësej 374 16,257,322 1,602,053 17,859,375 

Golem 124 9,192,892 827,360 10,020,252 

Helmas 15 477,927 43,013 520,940 

Kavajë 184 5,261,230 612,407 5,873,637 

Luz i Vogël 22 487,307 43,857 531,164 

Synej 29 837,966 75,416 913,382 

          

B.M Gjithësej 120 22,041,436 2208371 24,249,807 

Golem 47 14,418,419 1,277,658 15,696,077 

Helmas 8 835,720 75,215 910,935 

Kavajë 52 5,960,054 781,047 6,741,101 

Luz i Vogël 7 519,505 46,755 566,260 
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Synej 6 307,738 27,696 335,434 

TOTAL 

(B.M+B.V) 
494 38,298,758 3,810,424 42,109,185 

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Referuar tabelave të mësipërme vihet re se nga fillimi i vitit 2021 në përfundim të tij kemi 

rritje të debitorëve të kategorisë “Biznes”, për vlerën 42,109,185 lekë.  

Peshën kryesore të debitorëve e zë biznesi i madh me rreth 59 % të vlerës debitore në total. 

Sa i përket debitorëve sipas NJA, rezulton se peshën kryesore e zënë debitorët në NJA Golem 

me 60% të vlerës në total, duke vijuar me Qytetin e Kavajës me 31 % ndaj totalit. 

Sa më sipër, konstatohet se në vitin 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA, janë krijuar 494 

subjekte debitor për vlerën 42,109,185 lekë14, e ndarë si më poshtë vijon: 

-120 subjekte “Biznesi i Madh” në vlerën 24,249,807 lekë 

-374 subjekte “Biznesi i Vogël” në vlerën 17,859,375 lekë 

Në mënyrë progresive në fund të vitit 2021, vlera debitore e krijuar nga kategoria “Biznes” 

është 323,261,794 lekë. 

-Për debitorët e mësipërm, përjashtuar DAV pranë Bashkisë Kavajë, zyrat e taksave dhe 

tarifave vendore në NJA Golem, Helmas, Synej dhe Luz i Vogël, nuk kanë përllogaritur rast 

pas rasti kamatvonesë për subjektet debitore. 

-Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi zj.S.SH dhe z.J.H, specialist për taksën e biznesit në 

zyrën e taksave në NJA Golem, z.T.D specialist për taksat në NJA Helmas, z.A.C specialist 

për taksat familjare në Luz i Vogël, zj.E.C specialist për taksat në NJA Synej. 

 

Për debitorët e mësipërm (theksojmë vetëm për kategorinë biznes) nga DAV Bashkia Kavajë, 

sipas dokumentacionit të administruar dhe vendosur në dispozicion, rezulton se: 

-Më datë 20.10.2021 i ka nisur shkresën “Njoftim për vendosje të masave shtrenguese” 

gjithësej 71 subjekteve, nga rreth 522 subjekte që rezultojnë debitor në këtë datë, ose rreth 

14.3% e tyre është njoftuar; 

Nga subjektet e mësipërme kanë kryer likujdimin në vlerën 28 subjekte për vlerën 3,389,260 

lekë, pra ngelur 494 subjekte debitor; 

-Për subjektet e mësipërme, më datë 10.11.2021 me shkresat nr.3396 - 3657 prot., datë 

04.11.2021, DAV Bashkia Kavajë ka nxjerrë urdhrin për bllokimin e llogarive bankare për 

45 prej tyre, ose për 9% të debitorëve deri më këtë datë. 

-Nga subjektet e mësipërme është likujduar vlera 1,076,635 lekë. 

-Më datë 20.12.2021 DAV Bashkia Kavajë i ka nisur shkresën “Njoftim për vendosje të 

masave shtrenguese” gjithësej 50 subjekteve për likujdimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore. 

-Pra sic shihet në raport me numrin e subjekteve debitorë në fund të afatit të përcaktuar në 

paketë fiskale për kryerjen e pagesës së detyrimeve tatimore, numri i masave shtrënguese 

mesatarisht është në masën 11%.  

Për më tej nuk është vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i 

aktivitetit të biznesit, vendosje e barrës hipotekore, barrë siguruese, deri në kallëzim penal. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.R.I, Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 

01.10.2021-31.12.2021, zj.M.C Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-

01.10.2021. 

Kriteri: Neni 76, neni 114 dhe neni 117 i Ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në RSH”, i ndryshuar; 

-Pikat 1, 2 dhe 7 në nenin 4, neni 22/5, nenin 26, neni 34 në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; 

                                                 
14 Lista analitike e debitorëve bashkëlidhur akt-konstatimit. 
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-Neni 64 në Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar; 

-Pikën 1 të nenit 12, pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”; 

-Paketa fiskale e vitit 2021; 

Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 323,261,794lekë. 

Rëndësia:I Lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajëtë marrë masa për nxjerrjen 

e njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e 

vlerës debitore 323,261 mijë lekë (principal dhe kamatë vonesë). 

 

III.2.Familjet. 

Titulli i Gjetjes:Keqmenaxhim mbi procedurat e ndjekura të planifikimit të taksave dhe 

tarifave vendore për kategorinë “familjar”. 

Situata:Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, në Bashkinë Kavajë dhe NJA taksohen 

gjithësej 9399 familje, numër i cili shërben për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore 

për kategorinë "familjar”. Të dhënat për numrin e familjeve që taksohen për çdo NJA, 

pasqyrohet si më poshtë: 

 

 2021 

Nr 
Njësi 

Administrative 

Familje gjithësej të taksuara dhe tarifuara për vitin 2021 

Nr 

1 Luz I Vogel 1939 

2 Helmas 1763 

3 Golem 2601 

4 Kavajë 1372 

5 Synej 1724 

  TOTAL 9399 

  Burimi: DAV Bashkia Kavajë 
 

-Me qëllim vlerësimin nëse nga DAV Bashkia Kavajë është bërë planifikimi saktë i taksave 

dhe tarifave për kategorinë “familjar”, u kryqëzua informacioni i administruar nga DAV 

Bashkia Kavajë me informacionin e administruar nga Zyra e Gjendjes Civile në Bashkinë 

Kavajë e NJA.  

-Nga përllogaritjet e kryera rezultoi se gjithësej nuk janë përfshirë në taksat dhe tarifat 

vendore 13972 familje, ku diferenca më e lartë është në Qytetin e Kavajës për 11,675 familje, 

duke vijuar me NJA Synej për 1074 familje, si dhe NJA Golem për 942 familje. 
  

Nr 

  

Njësi Administrative 

2021 

Familje gjithësej të taksuara dhe tarifuara për vitin 2021 Familje sipas Gj.Civile Diferenca 

    Nr Nr  Nr 

1 Luz i Vogël 1939 2690 751 

2 Helmas 1763 1293 -470 

3 Golem 2601 3543 942 

4 Kavajë 1372 13047 11675 

5 Synej 1724 2798 1074 

  TOTAL 9399 23371 13972 

Burimi: DAV Bashkia Kavajë dhe Zyra e Gjëndjes Civile Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të 

KLSH-së 

 

-Kjo situatë ndikon negativisht në të ardhurat që mund të arkëtojë Bashkia Kavajë nga 

kategoria “Familjar”, përshëmbull, nëse do të bënim përllogaritjet për Qytetin e Kavajës 

vetëm për tarifën e pastrimit dhe shërbimit, për numrin e familjeve të pataksuara, do të 

kishim 1,300 lekë (tarifë pastrimi dhe shërbimi) * 11675 familje diferencë = 15,177,500 lekë 

më pak planifikuar për tarifën vendore të pastrimit dhe shërbimit. 
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-Situata e mësipërme, kryesisht është krijuar për arsye se në vitin 2020 është ndërprerë 

marrëveshja e bashkëpunimit me UK Sh.A Kavajë15, ku ky i fundit ka pasur rolin e agjentit 

tatimor për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar”. Praktikisht 

sa i takon taksimit të kategorisë “Familjar”, për Qytetin e Kavajës, DAV Bashkia Kavajë 

takson vetëm ato familje të cilat kanë një aktivitet ekonomik, pasi vetëm tek kjo kategori e ka 

të mundur indetifikimin dhe ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e taksave dhe 

tarifave vendore. 

-Gjithashtu situata e mësipërme tregon se DAV Bashkia Kavajë nuk ka një regjistër të 

përditësuar të kategorisë “Familjar”, duke patur në konsideratë edhe gjeneralitetet (Adresën, 

sipërfaqen, qëllimin e përdorimit, të dhënat për taksapaguesin) që përcaktohen në VKM Nr. 

132, datë 7.3.201816, e ndryshuar, detyrim për t’u pasqyruar në regjistrin e taksave dhe 

tarifave vendore për kategorinë “Familjar”. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.R.I, Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 

01.10.2021-31.12.2021, zj.M.C Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-

01.10.2021. 

Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV  të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Kreu II, pika II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti: Mos evidentimi i saktë i numrit të familjeve për efekt taksimi të tyre ndikon 

negativisht në fondet që mund të arkëtojë Bashkia Kavajë nga kategoria “Familjar”. 

Shkaku: Mungesa e përditësimit të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

familjar, si dhe mungesa e kryerjes së verrifikimeve në terren nga DAV Bashkia Kavajë.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: DAV Bashkia Kavajë në bashkëpunim me Administratorët e Njësive 

Administrative, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve të pataksuara me 

taksa/tarifa vendore, përditësimin e regjistrit të familjeve, me qëllim reduktimin e të 

ardhurave të munguara, si rrjedhojë e mostaksimit të plotë të kategorisë “Familje”, ku vetëm 

në përllogaritjen e tarifës së pastrimit dhe shërbimit për vitin 2021, rezultojnë 15,177 mijë 

lekë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

 

Titulli i gjetjes: Debitorët “Familjar” të cilët nuk kanë likujduar detyrimet për taksat dhe 

tarifat vendore në Bashkinë Kavajë. 

Situata:Në tabelat e mëposhtme pasqyrohet ecuria e debitorëve familjar për tarifën e 

shërbimit (gjelbërim, pastrim), ndriçimit, taksën e ndërtesës, truallit, tokës bujqësore. 

 

Tabela nr.14 Numër familje debitore sipas NJA, të cilat rezultojnë debitor në një ose disa 

taksa/tarifa 

 

  2021 

Nr 
Njësi 

Administrative 

Familje Debitore në 

fillim të vitit 2021 

Familje gjithësej të taksuara 

dhe tarifuara për vitin 2021 

Familje Debitore krijuar 

brenda vitit 2021 

Progresive deri në 

vitin 2021 

Nr Nr Nr Nr 

1 Luz i Vogël 1939 1939 1454 1939 

2 Helmas 1763 1763 1763 1763 

3 Golem 3847 2601 1568 3847 

4 Kavajë 288 1372 195 483 

5 Synej 1425 1724 1724 1724 

  TOTAL 9262 9399 6704 9756 

                                                 
15Me vendimin nr. 94, datë 21.08.2020, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. 1276/2 prot., datë 

04.09.2020. 
16 Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për 

kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të 

kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës. 
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Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

-Sa më sipër rezulton se në fund të vitit 2021 janë 9756 familje debitore, nga të cilat brenda 

vitit 2021 janë krijuar gjithësej 6704 familje debitore për një ose disa taksa dhe tarifa 

vendore, ç’ka do të thotë se 71.3 % e familjeve që taksohen janë debitor. 

Referuar tabelës së mësipërme, rezulton se numri i familjeve debitore në mënyrë të grupuar, 

ndarë sipas Njësive Administrative, në fund të vitit 2021 është: 

-195 familje nga 1372 gjithësej të taksuara për Qytetin e Kavajës, ose 14.2% e tyre rezultojnë 

debitor në një ose disa taksa/tarifa; 

-1763 familje nga 1763 gjithësej të taksuara për NJA Helmas, ose 100% e tyre rezultojnë 

debitor në një ose disa taksa/tarifa; 

-1724 familje nga 1724 gjithësej të taksuara për NJA Synej, ose 100% e tyre rezultojnë 

debitor në një ose disa taksa/tarifa; 

-1568 familje nga 2601 gjithësej të taksuara për NJA Golem, ose 60% e tyre rezultojnë 

debitor në një ose disa taksa/tarifa; 

-1454 familje nga 1939 gjithësej të taksuara për NJA Luz i Vogël, ose 75% e tyre rezultojnë 

debitor në një ose disa taksa/tarifa; 

 

Tabela nr.15 Familje debitore sipas llojit të taksës/tarifës në vlerë 

Nr. 
Loji i Taksës dhe 

Tarifës 

Debitor deri në 

fillim të vitit  
Maturimi Arkëtimet 

Debitorët krijuar 

brenda vitit 
Totali Debi 

2021 2021 2021 2021 Progresive 

1 Ndërtesë       15,838,271         13,174,512           9,751,095          5,711,135        21,549,398  

2 Tarife Pastrimi         7,675,150           5,334,530           3,619,000          2,402,300        10,131,450  

3 Tarife Ndricim         4,444,100           1,032,300           1,415,400             433,200          4,877,300  

4 Tarife Gjelbërimi         2,021,500           1,605,900           1,775,700          1,306,800          3,328,300  

5 Tarife Arsimi         5,886,500           3,394,025           2,812,025          2,676,500          5,971,000  

6 Takse Trualli         2,691,468           2,291,388           1,717,388          4,673,918          7,365,386  

Totali       38,556,989         26,832,655         21,042,008        17,257,853        55,814,834  

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Referuar tabelës së mësipërme rezulton se vlera debitore e kategorisë “Familjar” për taksat 

dhe tarifat vendore, në krahasim me fillimin e vitit 2021 është rritur me 17,257,845 lekë, ç’ka 

tregon për performancë të dobët të Bashkisë Kavajë në arkëtimin e taksave dhe tarifave të 

mësipërme. 

Në mënyrë të përmbledhur, konstatohet se në fund të vitit 2021 në Bashkinë Kavajë dhe 

NJA, janë gjithësej 9756 familje debitore për vlerën 55,814,834 lekë, nga të cilat 6704 

familje për vlerën 17,257,853 lekë janë debitor të krijuar brenda vitit 2021. 

Sa i përket familjeve debitore, rezulton se nga zyrat e taksave në NJA janë përcjellë debitorët 

në DAV pranë Bashkisë Kavajë, por konstatohet se nga sektori i mbledhjes së borxhit nuk 

është marrë asnjë masë ligjore (njoftimin e vlerësimit të detyrimit tatimor, bllokimin e 

llogarive bankare, etj) për arkëtimin e vlerës debitore. 

 Gjithashtu ndaj Bashkisë Kavajë rezulton të jetë debitor edhe UK Sh.A për kohën kur ka 

pasur rolin e agjentit tatimor për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore ndaj kategorisë 

“Familjar”. Detyrimi që ka UK. Sh.A Kavajë në fund të vitit 2021 (në rolin e agjentit 

tatimor) ndaj Bashkisë Kavajë është në vlerën prej 6,049,341lekë. Nga DAV Bashkia Kavajë 

për këtë situatë nuk janë marrë masat ligjore (aplikimin e gjobave) ndaj agjentit tatimor UK 

Sh.A Kavajë, i ngarkuar për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore ndaj kategorisë 

“Familjar”. 

 Problematikë e konstatuar nga auditimi i arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore për 

kategorinë “Familjar”, rezulton edhe për 1081 familje që banojnë në fshtratat turistikë në 

NJA Golem, të cilat prej vitit 2011 deri në vitin 2021 nuk kanë likujduar detyrimet që kanë 

ndaj Bashkisë Kavajë për taksën e ndërtesës, truallit, si dhe tarifën e pastrimit dhe shërbimit, 



 

57 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

duke krijuar një vlerë debitore prej 246,072,279 lekë, nga të cilat 8,524,288 lekë (7,820,448 

lekë principal +703,840 lekë kamatvonesë), janë krijuar brenda vitit 2021. Për familjet 

debitore në vitin 2021, nga zyra e taksave në NJA Golem nuk është përllogaritur edhe 

kamatvonesë për moslikujdimin e detyrimeve, ku sipas përllogaritjeve vlera e kamatvonesës 

(150 ditë vonesë) për vitin 2021 është 703,840 lekë. Lista me familjet debitore i është 

përcjellë DAV Bashkia Kavajë nga zyra e taksave në NJA Golem, por nga sektori i 

mbledhjes së borxhit në vitin 2021 nuk janë marrë masa shtrënguese në mënyrë shteruese për 

arkëtimin e detyrimit. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.R.I, Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 

01.10.2021-31.12.2021, zj.M.C Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-

01.10.2021, z.SH.K, specialist për taksat familjare në NJA Golem. 

Kriteri: Pikën 3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4 në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; 

Pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Pikën 3 në nenin 6, nenin 76, pikën 2 në nenin 89, neni 117 në Ligjin nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

Kreu II, pika II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti:Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

307,936,454 lekë. 

Shkaku:Mos zbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masat e nevojshme, për të analizuar 

situatën e krijuar me efekt mosarkëtimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore nga 

abonentët familjarë, si rrjedhojë e bllokimit të llogarive bankare të UK ShA., Kavajë, 

vlerësimin e detyrimit, si dhe aplikimin e penaliteteve ndaj UK Sha Kavajë. 

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të 

ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 

debitore nga taksat familjare prej 307,936 mijë lekë. 

 

III.3.Taksa e tokës bujqësore. 

Titulli i Gjetjes:Keqmenaxhim mbi procedurat e ndjekura të planifikimit të taksës së tokës 

bujqësore. 

Situata:Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, gjithësej tokë bujqësore sipas DAV 

Bashkia Kavajë janë 9764.4 Ha, sipërfaqe e cila shërben si bazë për planifikimin e 

arkëtimeve nga kjo taksë. Konkretisht planifikimi i taksës së tokës bujqësore nga DAV 

Bashkia Kavajë, pasqyrohet në tabelën si më poshtë vijon: 

 

Tabela nr.16 Planifikimi i taksës së tokës bujqësore nga DAV Bashkia Kavajë për vitin 2021 

Kategoria e tokës 
Sip/HA-Luz i 

Vogël 

Sip/HA-

Helmas 

Sip/HA-

Golem 

Sip/HA-

Synej 
Vlera/Ha 

Zbritja 

30% 
Plani/Lekë 

Kategoria I 151 78   0 5,600  3,920.0  897,680 

Kategoria II 588 48.6   0 4,900  3,430.0  2,183,538 

Kategoria III 1166 190 2927 700 4,200  2,940.0  8,383,542 

Kategoria IV 197 700 
 

1400 3,600  2,520.0  5,788,440 

Kategoria V 39 340 
 

260 3,000  2,100.0  1,341,900 

Kategoria VI 18 307   80 2,400  1,680.0  680,400 

Kategoria VII-X 0 575   
 

1,800  1,260.0  724,500 

e. Totali sip. ha sipas planifikimit 2159 2238.6 2927 2440    20,000,000 

Burimi: DAV Bashkia Kavajë 

 

Sa më sipër rezulton se:  
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-NJA Luz i Vogël ka gjithësej 2159 Ha, nga të cilat 151 Ha kategoria e bonitetit I, 588 Ha 

kategoria II, 1166 Ha kategoria III, 197 Ha kategoria IV, 39 Ha kategoria V dhe 18 Ha 

kategoria VI; 

-NJA Helmas ka gjithësej 2238.6 Ha, nga të cilat 78 Ha kategoria e bonitetit I, 48.6 Ha 

kategoria II, 190 Ha kategoria III, 700 Ha kategoria IV, 340 Ha kategoria V, 307 Ha 

kategoria VI dhe 575 Ha kategoria VII-X; 

-NJA Golem ka gjithësej 2927 Ha kategoria e bonitetit III; 

-NJA Synej ka gjithësej 2440 Ha, nga të cilat 700 Ha kategoria III, 1400 Ha kategoria IV, 

260 Ha kategoria V dhe 80 Ha kategoria VI. 

 

-Me qëllim vlerësimin nëse nga DAV Bashkia Kavajë është bërë planifikimi saktë i taksës së 

tokës bujqësore, u kryqëzua informacioni i administruar nga DAV Bashkia Kavajë me 

informacionin e administruar nga agronomët e NJA mbi sipërfaqen e tokës bujqësore, 

familjet që kanë në pronësi/përdorim tokë bujqësore dhe kategorinë e bonitetit, sipas NJA.  

-Nga përllogaritjet e kryera, bazuar në kategorinë e bonitetit, sipërfaqen e tokës bujqësore për 

çdo familje, rezultoi se planifikimi i taksës së tokës bujqësore duhet të bëhet për vlerën 

26,198,107 lekë/6,198,107 lekë janë planifikuar më pak nga DAV Bashkia Kavajë, për t’u 

arkëtuar nga taksa e tokës bujqësore. Planifikimi sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit 

pasqyrohet në mënyrë të përmbledhur17 si më poshtë: 

Kategoria e tokës 

Sip/HA-Luz 

i Vogel 

Sip/HA-

Helmas 

Sip/HA-

Golem 

Sip/HA-

Synej Ha gjithësej Vlera/Ha18 Plani/Lekë 

Kategoria I   77.9   839.5 917.5 3920 3,596,747  

Kategoria II 150.6 48.6   299.2 498.5 3430 1,710,082  

Kategoria III 588.4 183 2999 344.3 4114.9 2940 12,098,031  

Kategoria IV 1165.5 567.8   262.3 1995.7 2520 5,029,197  

Kategoria V 196.6 323.5   276.7 796.9 2100 1,673,544  

Kategoria VI 39.3 321   199.2 559.6 1680 940,269  

Kategoria VII 18 609.8   285 912.8 1260 1,150,237  

e. Totali sip. ha sipas planifikimit 2159 2054 2999 1666 8879 

 

26,198,107  

Burimi: DAV Bashkia Kavajë dhe agronomët sipas NJA 

 

Sa më sipër rezulton se:  

Gjithësej tokë bujqësore sipas agronomëve në krahasim me informacionin që administrohet 

nga DAV Bashkia Kavajë rezulton se janë 886 Ha më pak, por diferencat rezultojnë në 

sipërfaqe sipas kategorisë së bonitetit, fenomen i cili ndikon në rritjen e planifikimit të të 

ardhurave nga taksa e tokës bujqësore. Konkretisht: 

-NJA Luz i Vogël diferencat rezultojnë në kategorinë e IV për sipërfaqen 968.5 Ha, 

kategorinë e V për sipërfaqen 157.6 Ha, kategorinë e VI për sipërfaqen 21 Ha, si dhe 

kategorinë e VII për sipërfaqen 18 Ha. 

-NJA Helmas diferencat rezultojnë në kategorinë VI të tokës për sipërfaqen 14 Ha dhe në 

kategorinë e VII të tokës për sipërfaqen 34 Ha; 

-NJA Golem diferencat rezultojnë në sipërfaqen e tokës bujqësore për 72 Ha; 

-NJA Synej diferencat rezultojnë në kategorinë e I të tokës për 840 Ha, kategorinë e II të 

tokës për 299 Ha, kategorinë e IV për 17 Ha, kategorinë e VI për 119 Ha dhe kategorinë e 

VII për 285 Ha. 

Situata e mësipërme tregon gjithashtu se regjistri i taksës për tokën bujqësore ka mangësi në 

numrin e subjekteve objekt taksimi. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.SH.K, specialist për taksat familjare në NJA Golem, z.T.D 

specialist për taksat në NJA Helmas, z.A.C specialist për taksat familjare në Luz i Vogël, 

zj.E.C specialist për taksat në NJA Synej. 

                                                 
17 Analitikisht plani i taksës së tokës bujqësore për çdo NJA pasqyrohet bashkëlidhur akt-konstatimit. 
18 Përllogaritur edhe efekti i zbritjes -30%. 
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Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin 

e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Kreu I, shkronja “b” në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti: Mos evidentimi i saktë i sipërfaqes së tokës bujqësore, çon në mos 

planifikimin e saktë të kësaj dhe mosadministrim me efektivitet dhe eficiencë të fondeve në 

vlerën 6,198,107 lekë, që ndikojnë negativisht në të ardhurat që mund të arkëtohen nga taksa 

e tokës bujqësore. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit midis zyrave të taksave në NJA me agronomët sipas 

NJA-ve.  

Rëndësia: I Lartë.  

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajë në bashkëpunim me 

Administratorët e NJA-ve, Specialistët e taksave familjare, të marrë masa për evidentimin e 

të gjithë familjeve me tokë bujqësore sipas të dhënave të agronomëve të Bashkisë Kavajë, 

duke evidentuar familjet me tokë bujqësore dhe të pataksuar, me qëllim planifikimin e saktë 

të të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore dhe reduktimin e të ardhurave të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

 

Titulli i Gjetjes:Keqmenaxhim në taksimin e familjeve që kanë në pronësi/përdorim tokë 

bujqësore. 

Situata:Me qëllim vlerësimin e taksimit të familjeve që kanë në pronësi/përdorim tokë 

bujqësore, duke pasur në konsideratë gjithëpërfshirjen e tyre dhe taksimin e drejtë, u 

konstatuan mangësi në taksimin e tyre në NJA Luz, Golem dhe Synej. Duke qenë numri i 

lartë i personave që kanë në pronësi/përdorim tokë bujqësore, vlerësimi i taksimit u bë mbi 

bazë grupimi, pra familjet në një fshat të caktuar me të njëjtin mbiemër. Konkretisht 

diferenca e krijuar si rrjedhojë e taksimit të gabuar është në vlerën 3,047,114 lekë19, si më 

poshtë vijon: 

-Në NJA Luz rezultuan diferenca për 44 familje/443 persona për vlerën1,857,871 lekë, 

taksuar më pak, në krahasim me familjet që disponojnë tokë bujqësore; 

-Në NJA Golem rezultuan diferenca për 40 familje për vlerën 1,175,043 lekë; 

-Në NJA Synej rezultuan diferenca për 40 persona për vlerën 14,200 lekë. 

Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.SH.K, specialist për taksat familjare në NJA Golem, z.A.C 

specialist për taksat familjare në Luz i Vogël, zj.E.C specialist për taksat në NJA Synej. 

Kriteri: Pika 3 në nenin 3, pika 1 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Kreu I, shkronja “b” në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

3,047,114 lekë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit midis zyrave të taksave në NJA me agronomët sipas 

NJA-ve.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për vlerësimin e detyrimit 

tatimor dhe njoftimin e subjekteve me qëllim arkëtimin e vlerës prej 3,047 mijë lekë, si 

rrjedhojë e taksimit jo të drejtë dhe të plotë të familjeve që kanë në pronësi/përdorim tokë 

bujqësore. 

 

Titulli i Gjetjes:Mosndjekja e procedurave ligjore për arkëtimin e taksës së tokës bujqësore. 

                                                 
19 Lista me familjet në mënyrë analitike pasqyrohet bashkëlidhur akt-konstatimit. 
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Situata:Në fund të vitit 2021 rezulton se në NJA të Bashkisë Kavajë vlera debitore për 

taksën e tokës bujqësore është 160,889,413 lekë, e cila në krahasim me fillimin e vitit 2021 

është rritur me 18,953,074 lekë. 

-Përgjatë vitit 2021 janë gjithësej 6758 familje debitore për vlerën 18,953,074 lekë, ku 

peshën më të madhe të familjeve debitore e ka NJA Golem, duke vijuar me NJA Helmas. 

Arkëtimi i kësaj takse paraqitet me problem në Bashkinë Kavajë, për arsye se familjet të cilat 

taksohen për tokën bujqësore nuk njoftohen ose të merren masa të tjera shtrënguese ndaj tyre, 

me qëllim arkëtimin e kësaj takse. DAV Bashkia Kavajë arkëtimin e kësaj takse e mundëson 

vetëm kur familjari/personi që ka në përdorim/pronësi tokë bujqësore, aplikon pranë 

Bashkisë Kavajë për të marrë një vërtetim/shërbim të caktuar. Më poshtë pasqyrohet ecuria e 

debitorëve të rezultuar për taksën e tokës bujqësore: 
 

Debitor toka bujqësore 2021 

NJ.A. 
 

Debitorë krijuar në vitin 2021 (Lekë) 
 

Debitor të trashëguar deri 

në fillim të vitit 2021 

Familje me tokë 

bujqësore 

Familje 

debitore (Nr) 

Familje 

debitore (vlerë) 
DEBIA PROGRESIVE 

Luz i Vogel 13,272,584 2,214 1,497 3,613,266 16,885,180 

Helmas 19,591,936 1,164 1,143 5,661,520 25,253,456 

Synej 16,611,697 2273 1,597 2,978,987 19,590,684 

Golem 92,460,792 3,205 2,521 6,699,301 99,160,093 

 
141,937,009 

  
18,953,074 160,889,413 

Burimi: DAV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.R.I, Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 

01.10.2021-31.12.2021, zj.M.C Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-

01.10.2021. 

Kriteri: Pika 3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Pika 2 në nenin 89 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Kreu I, shkronja “b” në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

160,889,413 lekë. 

Shkaku: Mungesa e marrjes së masave shtrënguese për arkëtimin e kësaj takse.  

Rëndësia: I Lartë.  

Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të 

ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 

debitore prej 160,889 mijë lekë nga taksa e tokës bujqësore. 

 

III.4. Taksa e ndikimit në infrastrukturë për ndërtesat informale (banim ose e 

kombinuar), objekt legalizimit. 

Në lidhje me 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 Drejtoria Vendore e ASHK Kavajë, si dhe Drejtoria Vendore e ASHK Zonat 

e Stimuluara, u auditua i gjithë dokumentacioni për periudhën e vitit 2021, i paraqitur nga 

Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kavajë.  

Në vijim paraqitet në mënyrë të përmbledhur pasqyra e personave të cilët janë pajisur me leje 

legalizimi, si dhe vlera debitore progresive dhe e ndarë sipas viteve20. 

 

Tabela nr.17 TNI për legalizimin e objekteve informale - Viti 2021 
Debitor TNI 2019-2021 Subjekte Vlera 

                                                 
20 Tabela analitike, subjekt, sipërfaqe, objekt, vlera e detyrimit, bashkëlidhur akt-konstatimit. 
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Gjithësej progresive 1278 52,687,413  

Nga të cilat në 2021 - Zonat e Stimuluara 159 3,295,585  

Nga të cilat në 2020 - Zonat e Stimuluara 161 2,964,730  

Nga të cilat në 2019 - Zonat e Stimuluara 73 4,735,860  

Nga të cilat në 2019 - 2020 - DVASHK Kavajë 885  41,691,238  

Burimi: Drejtoria e Urbanistikës Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Titulli i Gjetjes:Keqmenaxhimi i taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e 

objekteve informale. 

Situata:Nga DVASHK Kavajë dhe DVASHK Zonat e Stimuluara, janë dërguar dokumentet 

për çdo person që është pajisur me leje legalizimi për ndërtimet informale, me qëllim 

përllogaritjen e vlerës së taksës së ndikimit në infrastrukturë (TNI). Bazuar në të dhënat e 

marra nga Bashkia Kavajë u konstatua se, nuk janë marrë masa për vjeljen dhe arkëtimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet pa leje ndërtimi, të pajisura me leje 

legalizimi nga DVASHK Kavajë dhe DVASHK Zonat e Stimuluara konkretisht: 

-Vlera debitore progresive është 52,687,413 lekë për 1278 subjekte (nga të cilat 159 subjekte 

për vlerën 3,295,585 lekë krijuar në vitin 2021). Nga auditimi mbi vjeljen e detyrimeve për 

taksën e ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria e Urbanistikës21 Bashkia 

Kavajë, nuk janë nuk janë marrë masat në mënyrë shteruese për arkëtimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë. Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së 

Urbanistikës dhe DAV Bashkia Kavajë, me qëllim që subjektet të cilët rezultojnë debitorë si 

rrjedhojë e mospagesës së TNI, t’i përcillen sektorit të mbledhjes së borxhit, për të ndjekur 

procedurat ligjore (njoftim, bllokim të llogarive bankare, etj) për arkëtimin e TNI nga 

legalizimi i objekteve informale. 

-Sa më sipër mbanë përgjegjësi zj.D.Q, Drejtore e Drejtorisë së Urbanistikës. 

Kriteri:Paketa Fiskale 2021, Kreu I.8 

Pika 2 në nenin 89 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pikën 2 të nenit 4, shkronjën “c” të pikës 1 të 

nenit 22/5 në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:Të ardhura të munguara në vlerën 52,687,413 lekë. 

Shkaku:Mungesa e marrjes së masave shtrënguesenë mënyrë shteruese për arkëtimin e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikës t’i përcjellë listën me subjektet debitore për taksën e 

ndikimit në infrastrukturë, si dhe në vijim DAV Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të ndjek 

të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore 

prej 52,687 mijë lekë. 

 

IV.1.Debitor nga gjoba të vendosura nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit. 

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, rezulton në fund të vitit 2021 në mënyrë 

progresive nga gjobat e vendosura nga Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit 

kryqëzuar me informacionin e pasqyruar në akt-rakordimin për të ardhurat dhe pasqyrat 

financiare të vitit 202122, të cilat janë në formë të prerë dhe që nuk pengohet ekzekutimi i 

tyre, janë gjithësej 58 subjekte të gjobitura për vlerën 30,176,258 lekë pa u arkëtuar, nga të 

cilat 18 gjoba në vlerën 10,080,000 lekë janë të vitit 2021. Pasqyruar në tabelën 

përmbledhëse23 si më poshtë: 

 

                                                 
21 Paketa Fiskale 2021, Kreu I.8, struktura e ngarkuar me arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë është Drejtoria e 

Urbanistikës. 
22 Llogaria analitike nr.468 
23 Tabela analitike bashkëlidhur akt-konstatimit. 
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Tabela nr.18 Gjobat e IMTV Bashkia Kavajë 
Debitor IMTV 2019-2021 Subjekte Principal Kamatvonesë  Gjithësej  

Gjithësej 58 18,860,161  11,316,097  30,176,258  

Nga të cilat në 2021 18 6,300,000  3,780,000  10,080,000  

Nga të cilat në 2020 20 7,336,310  4,401,786  11,738,096  

Nga të cilat në 2019 20 5,223,851  3,134,311  8,358,162  

Burimi: IMTV Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Titulli i Gjetjes:Procedurat e ndjekura për arkëtimin e gjobave të vendosura nga IMTV 

Kavajë. 

Situata:Konstatohet se gjobat e mësipërme janë të formës së prerë, për të cilat nga 

Kryeinspektori i Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit nuk është bërë kërkesë në 

gjykatë për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit të tyre. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z.S.M, Kryeinspektor i IMTV Kavajë për periudhën 

01.01.2021-31.12.2021. 

Kriteri:Pikën 4 të nenit 30 në Ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet 

administrative”, nenet 164 dhe 165 të Ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurës Administrative 

në RSH”, neni 14 në Ligjin nr. 9780, datë 16.7.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:Të ardhura të munguara në vlerën30,176,258 lekë. 

Shkaku:Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës dhe mosndjekja e procesit të arkëtimit të 

gjobave të vendosura.   

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë, të marrë masat e nevojshme duke 

ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 30,176 mijë lekë, 

si rrjedhojë e gjobave të vendosura. 

Rekomandimi: Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë, të marrë masat e nevojshme duke 

identifikuar dhe vlerësuar, rast pas rasti ecurinë e arkëtimit të gjobave, të cilat janë në proçes 

shqyrtimi ose ekzekutimi nga përmbaruesit gjyqësor, si dhe të kërkojë nga këta të fundit 

ezaurimin e të gjitha mjeteve ligjore (sekuestrim të sendeve të luajtshme/paluajtshme) për 

ekzekutimin e detyrimeve monetare (gjobë+kamat-vonesa) të palëve të treta ndaj Bashkisë 

Kavajë. Për çdo rast, kur nga përmbaruesit nuk merren të gjitha masat e nevojshme për 

ekzekutimin e detyrimit, Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë t’i drejtohet Ministrisë së 

Drejtësisë, me qëllim që nga kjo e fundit të aplikohen penalitetet ndaj përmbaruesve. 

 

V.Kontratat e qirave. 

Për auditimin e kontratave të qirasë lidhur ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe subjekteve 

juridik/fizik, saktësinë e tarifave të aplikuara dhe arkëtimin e tyre, të cilat e shtrijnë efektin e 

tyre deri më datë 31.12.2021, u shqyrtua dokumentacioni si vijon: 

-Ligj nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

-Ligj nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, në fuqi për 

periudhën deri më datë 12.06.2020, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; 

-Ligj nr.57/2020 “Për pyjet”, hyrë në fuqi më datë 13.06.2020; 

-VKM nr.54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së 

dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar; 

-Kontratat e lidhura me subjektet juridike/fizike për përdorim të fondit pyjor/kullosor/tokës 

bujqësore, banesave sociale, dyqaneve. 

 

-Në përfundim të auditimit u konstatua se deri më datë 31.12.2021 në mënyrë progresive 

janë gjithësej 33 subjekte debitor në vlerën 12,489,713 lekë në marrëdhëniet kontraktore me 

Bashkinë Kavajë, për marrjen me qira të objekteve të ndryshme, pasqyruar si më poshtë: 
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Subjekte Qiramarrës 

Debitor 
Principal Kamatvonesë Gjithësej 

33 12,484,008 5,705 12,489,713 

Burimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave dhe Drejtoria e Kadastrës Urbane, përpunuar nga grupi i auditimit të 

KLSH-së 
 

Më hollësisht trajtuar si më poshtë: 

Dyqanet e dhëna me qira 

Bashkia Kavajë për vitin 2021 ka dhënë gjithësej 14 dyqane me qira, të cilët variojnë në një 

sipërfaqe 12 m2 – 20 m2. Çmimi dysheme i tarifës së qirasë 150 lekë për m2 është 

përcaktuar në paketën fiskale të vitit 2021, bazuar në përcaktimin e bërë në shkronjën “a” të 

pikës 1 në Kreun III në VKM nr.54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar. Procedura e dhënies me qira të dyqaneve, është bazuar në VKM e 

cituar më sipër. 

 

Nga shqyrtimi i kontratave të qirasë dhe pagesave të kryera për detyrimet kontraktore nga 

subjektet qiramarrës, në 11 raste u konstatua se: 

-Kontratat e qirasë nuk janë sipas formatit tip të përcaktuar paragrafin e dytë të pikës 12 në 

Kreun II të VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndryshuar. 

-Pasuritë e mësipërme të dhëna me qira nuk i janë nënshtruar procedurës së konkurrimit në 

kundërshtim me përcaktimin e bërë në pikën 1 të VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndryshuar. 

Theksojmë se këto pasuri nuk bëjnë pjesë në objektet që përjashtohen nga procedura e 

konkurrimit përcaktuar në pikën 5 të VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndryshuar. 

-Nuk administrohet dokumentacioni mbi monitorimin e kontratave të qirasë, si procesverbali 

i dorëzimit ku përcaktohet gjendja fizike e objektit, vlera financiare e tij, foto të objektit të 

dhënë me qira, sipërfaqja funksionale para objektit (në rast se ka), akt-rakordimet periodike 

të mbajtura me qiramarrësin, etj. 

-Për 3 dyqane nuk administrohet kontrata e qirasë, megjithëse janë në përdorim nga subjektet 

përkatëse (D.K – 12.6 m2, F.Q – 12.9 m224, A.H dhe H.K – 12.9 m2), por administrohet 

vetëm pagesa e qirasë. 

1.Në kontratën e qirasë nr.2673 prot., datë 09.09.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, 

përfaqësuar nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe zj.F.ZH (qiramarrësi), për objektin 

dyqan me sipërfaqe 12.8 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 23,040 lekë, është konstatuar se 

nuk është respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të 

kontratës, për pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti 

ka paguar vlerën 11,520 lekë, pra 11,520 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P, më datë 06.07.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 11,520 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

 

2.Në kontratën e qirasë nr.949 prot., datë 23.03.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, përfaqësuar 

nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe zj.M.L (qiramarrësi), për objektin dyqan me 

sipërfaqe 17 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 30,600 lekë, është konstatuar se nuk është 

respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të kontratës, për 

                                                 
24 Ka përfunduar kontrata në 22.07.2021, ndërkohë dyqanin e ka marrë në përdorim Azem Hushi, për të cilin nuk 

administrohet kontratë qiraje. 
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pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti ka paguar 

vlerën 17,850 lekë, pra 12,750 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P, më datë 03.03.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 17,850 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

 

3.Në kontratën e qirasë nr.663 prot., datë 19.02.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, përfaqësuar 

nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe z.V.B (qiramarrësi), për objektin dyqan me 

sipërfaqe 13 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 23,220 lekë, është konstatuar se nuk është 

respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të kontratës, për 

pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti ka paguar 

vlerën 13,650 lekë. Deri në lidhjen e kontratës më datë 18.01.2022 (pra për vitin 2022) nga 

data 17.07.2017 – 18.01.2022 subjekti e ka përdorur objektin e dhënë me qira për 54 muaj 

gjithësej dhe duhej të paguante 104,490 lekë qira gjithësej (23,220 lekë / 12 muaj qira= 1,935 

lekë/muaj qira * 54 muaj përdorim) deri më datë 18.01.2022, ndërkohë sipas mandat-

pagesave ka paguar 90,310 lekë, ose 14,180 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane, Zyra e Pronave (e cila menaxhon asetet e 

dhëna me qira) përfaqësuar nga Specialistja zj.M.R, më datë 04.09.2021 është lëshuar fatura 

për arkëtim në vlerën 13,650 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

 

4.Në kontratën e qirasë nr.2725 prot., datë 14.09.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, 

përfaqësuar nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe zj.E.H (qiramarrësi), për objektin 

dyqan me sipërfaqe 16.8 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 30,240 lekë, është konstatuar se 

nuk është respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të 

kontratës, për pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti 

ka paguar vlerën 15,120 lekë, pra 15,120 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P, më datë 08.09.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 15,120 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

5.Në kontratën e qirasë nr.564 prot., datë 11.02.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, përfaqësuar 

nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe z.S.B (qiramarrësi), për objektin dyqan me 

sipërfaqe 12.9 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 23,220 lekë, është konstatuar se nuk është 

respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të kontratës, për 

pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti ka paguar 

vlerën 11,610 lekë, pra 11,610 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P, më datë 04.02.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 11,610 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 
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6.Në kontratën e qirasë nr.557 prot., datë 10.02.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, përfaqësuar 

nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe z.B.I (qiramarrësi), për objektin dyqan me 

sipërfaqe 12.8 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 23,040 lekë, është konstatuar se nuk është 

respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të kontratës, për 

pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti ka paguar 

vlerën 11,522 lekë, pra 11,518 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P, më datë 04.02.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 11,522 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

 

7.Në kontratën e qirasë nr.558 prot., datë 10.02.2021 ndërmjet Bashkisë Kavajë, përfaqësuar 

nga Zv. Kryetari, z.G.K (qiradhënësi) dhe z.N.M (qiramarrësi), për objektin dyqan me 

sipërfaqe 12.67 m2 me afat 1 vit, si dhe qira vjetore 22,806 lekë, është konstatuar se nuk 

është respektuar detyrimi i përcaktuar në nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të 

kontratës, për pagesën e plotë të vlerës së qirasë në momentin e lidhjes së kontratës. Subjekti 

ka paguar vlerën 11,403 lekë, pra 11,403 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Kjo situatë është krijuar si rrjedhojë e mosrespektimit të detyrimit nga të dy palët në 

marrëdhënien kontraktore të mësipërme. Konkretisht subjekti nuk ka likujduar vlerën e plotë 

të qirasë, si dhe nga Drejtoria e Kadastrës Urbane (e cila menaxhon asetet e dhëna me qira) 

përfaqësuar nga Drejtori i Drejtorisë z.P.P., më datë 04.02.2021 është lëshuar fatura për 

arkëtim në vlerën 11,403 lekë dhe jo në vlerën e plotë të qirasë. 

-Sa më sipër në marrëdhëniet kontraktore ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe qiramarrësve të 

dyqaneve, janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë, gjithësej 88,101 lekë, 

pasqyruar në tabelën më poshtë: 
Dyqanet 

Nr Subjekti Detyrimi 

1 F.ZH 11,520 

2 M.L 12,750 

3 V.B 14,180 

4 E.H 15,120 

5 S.B 11,610 

6 B.I 11,518 

7 N.M 11,403 

 

Total 88,101 

Burimi: Drejtoria e Kadastrës, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-s 
 

Banesat Sociale. 

 

Më poshtë po pasqyrojmë debitorët e banesave sociale: 
Nr   Emer Mbiemer    Deri në 31.12.2020   Viti 2021   Total Ne vite  

1  D.D                       257,868             45,180               303,048  

2  D.D                       265,674             42,624               308,298  

3  M.D                       341,757             61,164               402,921  

4  A.D                       388,575             61,164               449,739  

5  N.X                       298,143             45,180               343,323  

6  A.E                       117,327                 117,327  

7  I.K                       276,642             60,696               337,338  

8  E.K                       163,578             42,168               205,746  

9  E.SH                                   -               53,355                 53,355  

10  A.A                       253,191             60,468               313,659  

11  M.L                                   -               45,596                 45,596  

12  M.L                                   -               49,266                 49,266  
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13  A.B                                   -               36,665                 36,665  

15  E.D                          25,195             60,468                 85,663  

16  C.D                          36,100             43,320                 79,420  

   Total                      2,381,426          707,314          2,903,858  

Burimi: Drejtoria e Kadastrës, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Sa më sipër në marrëdhëniet kontraktore për marrjen me qira të banesave sociale në 

Bashkinë Kavajë, në mënyrë progresive rezultojnë 16 subjekte debitorë në vlerën 2,903,858 

lekë, nga të cilat 707,314 lekë për 15 subjekte, janë krijuar brenda vitit 2021. Nga kontratat e 

mësipërme u përzgjodhën për auditim disa prej tyre, si më poshtë vijon: 

1. Kontratë qiraje nr.642 prot., datë 17.02.2021 e lidhur ndërmjet palëve, Bashkia Kavajë 

përfaqësuar nga z. R.K Kryetar i Bashkisë (qiradhënësi) dhe z.M.L (qiramarrësi), për 

objektin apartament 62.75 m2. 

Afati i qirasë: 1 vit 

Tarifa e qirasë: 5,390 lekë/muaj. 

Pagesa të kryera nga qiramarësi, gjithësej 6 muaj për vlerën 21,084 lekë (ose 3,514 

lekë/muaj). 

Diferenca për 6 muaj (Janar – Qershor 2021), për vlerën 11,256 lekë, si rrjedhojë e pagesës 

jo të plotë të qirasë mujore. 

Diferenca për 6 muaj (Korrik – Dhjetor 2021) 32,340 lekë, si rrjedhojë e moslikuidimit të 

tarifës muroje të qirasë. 

Kamatvonesë e përllogaritur, 0.001% për çdo ditë vonesë, deri më datë 31.12.2021: 

Muaji Korrik 2021 (pagesa duhet të kryehet brenda datës 17.08.2021) - 136 ditë vonesë * 

5.39 lekë = 733 lekë 

Muaji Gusht 2021 = 565 lekë 

Muaji Shtator 2021 = 404 lekë 

Muaji Tetor 2021 = 237 lekë 

Muaji Nëntor 2021 = 75 lekë 

Gjithësej të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë = 45,610 lekë 

 

2.Akt-marrëveshje nr.243 prot., datë 19.01.2021 e lidhur ndërmjet palëve, Bashkia Kavajë, 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore përfaqësuar nga zj. M.C, I.K, E.K, R.I dhe z. M.L, 

për likujdimin me këste të detyrimit prej 118,821 lekë. 

Afati i qirasë: 10 këste. 

Tarifa: 23,764 lekë muaji i parë dhe 9,506 lekë në vazhdim. 

Pagesa të kryera nga qiramarësi, gjithësej 6 këste për vlerën 71,294 lekë. 

Diferenca e pa likujduar (e cila duhej të likujdohej në muajin Tetor 2021) = 47,527 lekë 

principali + 1,739 lekë kamatvonesë (0.06% të vlerës së mbetur * 61 ditë kalendarike (deri në 

31.12.2021) = 49,266 lekë, që përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë. 

 

3. Kontratë qiraje nr.767 prot., datë 02.03.2021 e lidhur ndërmjet palëve, Bashkia Kavajë 

përfaqësuar nga z.R.K Kryetar i Bashkisë (qiradhënësi) dhe z.A.B (qiramarrësi), për objektin 

apartament 65.05 m2. 

Afati i qirasë: 1 vit 

Tarifa e qirasë: 3,649 lekë/muaj. 

Pagesa të kryera nga qiramarësi, gjithësej 3 muaj për vlerën 10,947 lekë. 

Diferenca për 9 muaj (Prill – Dhjetor 2021) për vlerën 32,841 lekë, si rrjedhojë e 

moslikuidimit të tarifës muroje të qirasë. 

Kamatvonesë e përllogaritur, 0.001% për çdo ditë vonesë, deri më datë 31.12.2021: 

Muaji Prill 2021 (pagesa duhet të kryehet brenda datës 17.08.2021) - 212 ditë vonesë * 3.649 

lekë = 886 lekë 
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Muaji Maj 2021 = 773 lekë 

Muaji Qershor 2021 = 656 lekë 

Muaji Korrik 2021 = 543 lekë 

Muaji Gusht 2021 = 434 lekë 

Muaji Shtator 2021 = 321 lekë 

Muaji Tetor 2021 = 211 lekë 

Gjithësej të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë = 36,665 lekë. 

 

4.Akt-marrëveshje nr.3207 prot., datë 19.10.2021 e lidhur ndërmjet palëve, Bashkia Kavajë, 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore përfaqësuar nga z. R.I, zj.M.C, E.K, A.C dhe 

z.E.SH, për likujdimin me këste të detyrimit prej 222,315 lekë. 

Afati i qirasë: 11 këste. 

Tarifa: 44,463 lekë muaji i parë dhe 17,785 lekë në vazhdim. 

Pagesa të kryera nga qiramarësi, gjithësej 44,463 lekë. 

Diferenca e pa likujduar deri në 31.12.2021 = 53,355 lekë principali + 1,952 lekë 

kamatvonesë = 55,307 lekë, që përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë. 

 

-Sa më sipër në marrëdhëniet kontraktore ndërmjet Bashkisë Kavajë dhe qiramarrësve të 

banesave sociale, janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë, gjithësej 

186,848 lekë. 

-Për subjektet e mësipërme është bërë njoftimi për likujdimin e detyrimeve, por jo duke 

vazhduar me marrjen e masave të tjera në mënyrë shteruese, sipas përcaktimit të bërë në 

nenin 31 të Ligjit nr. 22/2018 “Për strehimin social”. 

 

Toka bujqësore dhe pyjore e dhënë me qira. 

Nga auditimi i dokumentacionit për qiradhënien e tokave bujqësore/pyjore, rezultoi se 

Bashkia Kavajë ka në administrim 11 kontrata qiraje për tokë pyjore, si dhe 18 kontrata për 

tokë bujqësore/pa frut. Në përfundim konstatohet se janë debitor gjithësej 5 subjekte për 

vlerën 8,091,272 lekë progresivisht, nga të cilat 1,015,720 lekë janë krijuar në vitin 2021, 

konkretisht: 

1. A.V, kontratë nr.413/1, datë 18.06.1997 me afat deri në 18.06.2022, për vlerën 900,000 

lekë/Ha në vit = 8 vite pa kryer likujdimin e tarifës së qirasë * 900,000 lekë = 7,200,000 lekë; 

2. S.M, kontratë nr., s’ka, datë 19.12.2011 me afat deri në 13.04.2026, për vlerën 11,784 

lekë; 

3. A.GJ, kontratë nr.374 prot., datë 13.08.2013 me afat 99 vite, nuk ka likujduar tarifën 

vjetore të qirasë, për përdorimin e tokës për vitin 2020 dhe vitin 2021, për vlerën 50,000 lekë 

për dy vite; 

4. V.M, kontratë nr.372 prot., datë 13.08.2013 me afat 99 vite, nuk ka likujduar tarifën 

vjetore të qirasë, për përdorimin e tokës për vitin 2020 dhe vitin 2021, për vlerën 30,000 lekë 

për dy vite; 

5. H.V, kontratë datë 26.06.2013 me afat 10 vite, nuk ka likujduar qiranë për sipërfaqen e 

fondit pyjor dhe rezulton debitor në fund të vitit 2021 për vlerën 799,488 lekë. 
 

-Sa më sipër vlera prej 8,091,272 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Kavajë, pasqyruar në tabelën e mëposhtme: 
Toka bujqësore 

dhe pyjore Subjekti Deri në 31.12.2020 
31.12.2021 

Progresiv 

Nr. Detyrimi 

1 AV 6,300,000 900,000  7,200,000  

2 SHM 0 11,784  11,784  

3 AGJ 25,000 25,000  50,000  

4 VM 15,000 15,000  30,000  

5 HV 699,552 99,936 799,488  
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Total 7,039,552 1,051,720 8,091,272 

Burimi: Drejtoria e Kadastrës, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Për subjektet e mësipërme, me qëllim arkëtimin e detyrimit, nuk janë marrë të gjitha masat 

në mënyrë shteruese, zgjidhjen e kontratës, kërkesë padinë në gjykatë, bllokimin e llogarive 

bankare, etj, mbështetur në nenin 5 të kontratës së qirasë, si dhe në pikën 2 në nenin 89 të 

Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar. 

 

Hapësira e plazhit e dhënë me qira. 

 

Titulli i Gjetjes:Keqadministrimi i aseteve (vija bregdetare) në pronësi/administrim të 

Bashkisë Kavajë. 

Situata: Në paketën fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, konkretisht në Kreun II.5 

“Tarifë e zënies së hapësirës publike për zonën e plazhit”, është përcaktuar niveli i taksës 300 

lekë/m2/3 muaj, ose 100 lekë/m2/1 muaj. Pra sipas përcaktimit të mësipërm, një subjekt që 

lidhë kontratë qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit, do të paguajë qira/taksë të zënies 

së hapësirës vetëm për 3 muaj në vit. Nga auditimi i faturave për arkëtim lëshuar nga 

Drejtoria e Kadastrës Urbane, për kontratat e qirasë të lidhura në vitin 2021, vlera e faturuar 

është llogaritur për 3 muaj shfrytëzim. 

Në vijim sa më sipër, nga shqyrtimi i VKM nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e 

rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, e 

ndryshuar, konkretisht në pikën 11 të nenit 5 përcaktohet se: 

“Stacioni i plazhit duhet të mbahet i hapur nga subjektet të paktën gjatë afatit nga data 1 

maj deri më 30 shtator të çdo viti dhe gjatë kësaj periudhe duhet të ofrojë të gjitha shërbimet 

e të përmbushë të gjitha kushtet minimale të përcaktuara në bazë të tipologjisë së plazhit ku 

do të ushtrohet aktiviteti”. 

Pra në vijim të përcaktimit të bërë, rezulton se aktiviteti i stacionit të plazhit minimalisht 

duhet të zgjasë 5 muaj në vit, që do të thotë 2 muaj më tepër nga çfarë ka përcaktuar Bashkia 

Kavajë në paketën fiskale, ose nga Bashkia Kavajë nuk arkëtohet detyrimi për shfrytëzimin e 

hapësirës së plazhit për 5 muaj por vetëm për 3 muaj, pasi e ka hequr detyrimin e mësipërm 

nëpërmjet paketës fiskale. Kjo situatë ndikon në planifikimin e gabuar të kësaj takse, por 

edhe ndikon negativisht në reduktimin e të ardhurave që mund të arkëtojë Bashkia Kavajë 

nga dhënia me qira e hapësirës së plazhit. 

Nga auditimi i kontratave të lidhura në vitin 2021 (ku subjektet kanë kryer rregullisht 

likujdimin e vlerës së qirasë për 3 muaj25), nëse Bashkia Kavajë do të kishte përcaktuar 

nivelin e taksës për kohëzgjatjen 5 muaj dhe jo për 3 muaj, do të rriste mundësitë e saj për të 

arkëtuar 26,797,800 lekë më tepër. Pasqyruar në tabelën e mëposhtme: 
Subjekte që kanë lidhur 
kontratë në vitin 2021 

Sipërfaqe e 
kontraktuar (m2) 

Niveli i taksës sipas 
paketës fiskale/3 muaj 

Vlera e 
detyrimit 

Vlera e 
arkëtuar 

Diferenca për 
kohëzgjatjen e taksës 

E përkthyer në 
vlerë monetare 

96 133989 300 40,196,700 40,196,700 200 26,797,800 

Burimi: Drejtoria e Kadastrës, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Sa më sipër mbanë përgjegjësi z.P.P, Drejtor i Drejtorisë së Kadastrës Urbane, propozues i 

tarifës së qirasë për hapësirën e plazhit. 

Kriteri:Pikat 24 dhe 25 në Ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe neni 2 në Ligjin nr. 10 296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

                                                 
25 Para se të lidhej kontrata e qirasë, subjekti duhet të kryente pagesën e qirasë për 3 muaj. 
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Ndikimi/efekti:Sa më sipër vlera prej 29,797,800 lekë përbën efekt negativ financiar në 

buxhetin e Bashkisë Kavajë, si rrjedhojë e mosadministrimit të aseteve me efektivitet dhe 

eficiencë. 

Shkaku:Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia:I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Kadastrës Urbane Bashkia 

Kavajë, të marrë masat e nevojshme duke bërë ndryshimin në paketën fiskale të kohëzgjatjes 

së qiradhënies së hapësirës së plazhit (minimalisht 4-5 muaj me çmimin 100 lekë/m2/muaj) 

me qëllim rritjen e të ardhurave që arkëtohen nga tarifa e.qiradhënies për objektin e 

mësipërm, si dhe eliminimin e efekteve negative financire në buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

 

Nga auditimi i dokumentacionit për qiradhënien e hapësirës së plazhit për ushtrimin e 

aktivitetit “Stacion plazhi”, rezultoi se Bashkia Kavajë në vitin 2021 ka në administrim 102 

kontrata qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit. Në përfundim konstatohet se në fund të 

vitit 2021 janë gjithësej 6 subjekte26 të cilët nuk kanë kryer likujdimin e tarifës vjetore të 

qirasë për përdorimin e hapësirës së plazhit, gjithësej në vlerën 1,221,600 lekë, të cilat 

përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 
Debitor në fund të vitit 2021 

Nr. Subjekt 
 

Vendodhja Lekë/m² Sip. m²  Detyrimi (në Lekë)  

1 HK  Golem  300 200 60,000 

2 IGJ  Golem 300 312 93,600 

3 NGJ  Golem 300 1140 342,000 

4 TD  Golem 300 600 180,000 

5 LGJ  Golem 300 1620 486,000 

6 AF  Golem  300 200 60,000 

TOTAL DEBITOR 1,221,600 

Burimi: DAV dhe Drejtoria e Kadastrës Urbane, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

-Për subjektet e mësipërme nuk është aplikuar penalitet për moslikujdimin e tarifës së qirasë, 

si dhe për arkëtimin e detyrimit nuk janëmarrë masat shtrënguese në mënyrë shteruese, 

njoftimin e Agjencisë Kombëtare të Bregdetit, bllokimin e llogarisë bankare, kërkesë padi në 

gjykatë etj.  

Konkretisht vetëm për subjektin “H.K” administrohet njoftim për marrje masash shtrënguese 

për taksa dhe tarifa vendore të maturuara për vitin 2021 në vlerën 90,957 lekë, si dhe jo edhe 

për tarifën e qirasë. 

Këto veprime dhe mosveprime bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 8 të 

VKM nr.569, datë 17.07.2019 “Për miratimin e kompetencave, mënyrën e organizimit dhe të 

funksionimit të agjencisë kombëtare të bregdetit”, i ndryshuar, nenin 8 në kontratën e qirasë 

të lidhur ndërmjet palëve, pikën 2 në nenin 89 të Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për 

procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar, si dhe nenin 32 në Ligjin nr.8116, datë 29.3.1996 

“Kodi i Procedurës Civile”, i ndryshuar. 

-Gjithashtu në 2 raste për subjektet “IGJ” dhe “TD”, është konstatuar se megjithëse janë 

debitorë për moslikujdimin e tarifës vjetore të qirasë në vitet e mëparshme, Bashkia Kavajë 

ka lidhur kontratë qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit për vitin 2021, duke vepruar në 

kundërshtim me përcaktimin e bërë në shkronjat “c” dhe “d” të pikës 3 në nenin 5 dhe 

shkronjën “b” në pikën 2 në nenin 12 në VKM nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e 

rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, e 

ndryshuar. 

-Sa më sipër, sipas detyrave që kryejnë, mbajnë përgjegjësi z.P.P, Drejtor i Kadastrës 

Urbane, z.R.I, Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.10.2021-31.12.2021, 

                                                 
26 Këto subjekte rezultojnë debitor për kontrata të lidhura në vitet e mëparshme. 
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zj.M.CDrejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-01.10.2021, zj.M.R, 

Specialiste në Drejtorinë e Kadastrës Urbane. 

 

Titulli i Gjetjes:Keqadministrimi i të ardhurave nga kontratat e qiradhënies së pasurive të 

paluajtshme. 

Situata:Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë 

Kavajë me palët e treta, u konstatua se nga Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe DAV Bashkia 

Kavajë, gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet 

ligjore të fushës (mosaplikim i kamatëvonesave, mungesën e marrjes së masave për 

arkëtimin e tarifave të qirave, etj), veprime dhe moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 12,489,713 lekë. Konkretisht veprimet 

dhe mosveprimet janë konstatuar në marrëdhëniet kontraktuale si vijon: 7 kontrata qiraje për 

pasuritë e llojit “Dyqan”, 16 kontrata për qiradhënie të banesave sociale, 4 kontrata për fond 

pyjor/tokë bujqësore, 6 kontrata qiraje për hapësirën e plazhit. Në vijim u konstatua se për 

dyqanet e dhëna me qira nuk është kryer procedura e konkurrimit, kontratat nuk janë sipas 

formatit të miratuar, 3 subjekte kanë në përdorim dyqane pa lidhur kontratë qiraje. Gjithashtu 

në 2 raste për subjektet “IGJ” dhe “TD”, është konstatuar se megjithëse janë debitorë për 

moslikujdimin e tarifës vjetore të qirasë në vitet e mëparshme, Bashkia Kavajë ka lidhur 

kontratë qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit për vitin 2021. 

Kriteri:Nenin 32 në Ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile”, i ndryshuar. 

Pikën 2 në nenin 89 të Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i 

ndryshuar. 

Nenin 31 të Ligjit nr. 22/2018 “Për strehimin social”, për banesat sociale. 

Pikën 1, pikën 12 në Kreun II të VKM nr.54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar. 

Pikën 8 të VKM nr.569, datë 17.07.2019 “Për miratimin e kompetencave, mënyrën e 

organizimit dhe të funksionimit të agjencisë kombëtare të bregdetit”, i ndryshuar. 

Shkronjat “c” dhe “d” të pikës 3 në nenin 5 dhe shkronjën “b” në pikën 2 në nenin 12 në 

VKM nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret e ushtrimit 

të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, e ndryshuar. 

Nenin 5 “Çmimi dhe mënyra e pagesës” të kontratave të qirasë për dyqanet. 

Nenin 5 të kontratës së qirasë për tokat pyjore/bujqësore; 

Nenin 8 në kontratën e qirasë së hapësirës së plazhit të lidhur ndërmjet palëve;  

Ndikimi/efekti:Të ardhura të munguara në vlerën 12,489,713 lekë. 

Shkaku:Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia:I Lartë. 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë të analizojë sitatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë, si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 12,489 mijë lekë. 

Rekomandimi:Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Kadastës Urbane Bashkia Kavajë të marrë 

masat e nevojshme, që procedura e dhënies me qira të dyqaneve, të bëhet nëpërmjet 

konkurrimit publik. Gjithashtu të bëjë ndryshimin e formatit të kontratave në përputhje me 

përcaktimet ligjore, si dhe lidhjen e tyre nga e para me 14 subjektet qiramarrës. 

Menjëherë 
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VI. (Për tarifën e lëshimit të licencave për subjektet që tregtojnë karburante për 

konsumatorët fundorë, të Bashkisë Kavajë). 

-Për vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Kavajë mbi arkëtimin e taksës së licencimit për 

ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të karburanteve për konsumatorët fundor, u shqyrtua 

dokumentacioni si vijon: 

-Ligji nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; 

-Ligj Nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar; 

-Ligji nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar 

-VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, me VKM 

nr.344, datë 19.04.2017; 

-VKM nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për 

përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)” 

-VKB për miratimin e paketës fiskale, përkatësisht VKB nr.25, datë 20.12.2020 për vitin 

2020-2021 e në vijim, në të cilën është përcaktuar tarifa e lincencimit, si dhe sektori 

përgjegjës për lëshimin e licencës, faturës së arkëtimit; 

-Dosjet e licencimit të subjekteve, me përmbajtje: Licenca e dhënë për ushtrim aktiviteti, 

Ekstrakti i rregjistrimit në QKB (në të cilin pasqyrohet lloji aktivitetit dhe vendet e ushtrimit 

të aktivitetit nga subjekti në Bashkinë Kavajë dhe NJA, që korrenspondon me periudhën 

01.01.2021-31.12.2021), Akti teknik i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial; 

Leje mjedisore për ushtrim aktiviteti, Raporti teknik i lëshuar nga shërbimi i zjarrëfikses, 

Projekti teknik i vendit ku do të ushtrohet aktiviteti, vendosja e depozitave, Autorizimet për 

pagesë, Faturat e arkëtimit dhe pagesa e kryer nga subjekti; 

-Paketa Fiskale e vitit 2021 dhe Rregullore e brendshme e Bashkisë Kavajë, e miratuar me 

vendimin nr.01, datë 02.12.2016 të Kryetarit së Bashkisë, në të cilën përcaktohen detyrat dhe 

përgjegjësitë për drejtorinë e mbrojtjes së konsumatorit dhe mjedisit, e cila është e ngarkuar 

për dhënien e licencave dhe arkëtimin e tarifës së licencimit. 

-Gjithashtu u kryqëzua informacioni me databasat e Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial, 

institucioni që inspekton subjektet e tregtimit të karburanteve. 

 

Titulli i Gjetjes:Menaxhimi i të ardhurave nga tarifa e licencimit të subjekteve që tregtojnë 

karburante për konsumatorët fundorë, si dhe mangësi në përditësimin e regjistrit të 

subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregëtimin e karburanteve në Bashkinë Kavajë. 

Situata:Në lidhje me subjektet e tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në 

territorin e Bashkisë Kavajë dhe NJA, na u vendosën në dispozicion dosjet e subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, pasqyruar si më poshtë vijon: 
 

Tabela nr.19 Subjektet për të cilat administrohet dosje fizike dhe që kanë ushtruar aktivitet në 

vitin 2021 në Bashkinë Kavajë 
Nr. Subjekti Adresa 

1 AO Lagja Nr.2 Kavajë 

2 GC Stacioni Trenit Kavajë 

3 GC Rruga Egnatia,Kavajë 

4 GC Prokuroria 

5 GC Stadiumi Besa 

6 SHP Lagja.Nr.6 Kavajë 

7 MO Agjensia Kavajë 

8 K Autostrad KJ-Rrogozhinë 

9 K Helmas 

10 K Lgj.Nr.2,rruga Josif  Buda 

11 K Autostrad KJ-Rrogozhinë (Majtas) 
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12 O Golem Kavajë 

13 P Qerret Kavajë 

14 K Golem Kavajë 

15 VA Luz i Vogël Kavajë 

16 BG Blerimaj Kavajë 

17 LO Alia Kavajë 

18 GC Luz i  Vogël ,Kavajë 

19 K Ura Leshniqes Kavajë 

20 AG Golem Kavajë 

21 M Synej Kavajë 

22 AO Pranë spitalit Kavajë 

Burimi: Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Mjedisit, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të 

KLSH-së 
 

Sipas të dhënave të paraqitura në Bashkinë Kavajë, për vitin 2021 ushtrojnë këtë aktivitet 22 

subjekte, ku 17 prej tyre janë liçensuar, si dhe kanë paguar vlerën e tarifës së licencimit. 

-Nga 22 stacione të tregëtimit të karburantit, u konstatua se në 5 prej tyre për një periudhë 2-

3 vite është ushtruar aktivitet pa u pajisur me licencën përkatëse, konkretisht: 

 GC pa licencë për periudhën 01.01.2020-31.12.2021; 

 K sh.p.k pa licencë për periudhën 01.01.2016-31.12.2021; 

 AG pa licencë për periudhën 01.01.2020-31.12.2021; 

 M sh.p.k pa licencë për periudhën 01.01.2020-31.12.2021; 

 AO pa licencë për periudhën 15.05.2020-31.12.2021; 

 

Gjithashtu nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion, rezulton se 3 subjekte 

të cilët në vitin 2021 kanë mbyllur aktivitetin e tyre, nuk kanë paguar tarifën e licencimit të 

tregëtimit të karburantit për periudhat në të cilat kanë ushtruar aktivitet, pasqyruar si më 

poshtë vijon: 

 Ish A, aktualisht D.O, ka ushtruar aktiviteti në Bashkinë Kavajë pë periudhën 11.02.2016 – 

02.04.2019, pra 3 vite; 

 D.A, ka ushtruar aktiviteti në Bashkinë Kavajë pë periudhën 04.04.2019 – 04.04.2020, pra 

1 vit; 

 K.P, ka ushtruar aktiviteti në Bashkinë Kavajë pë periudhën 16.11.2020 – 16.11.2021, pra 

1 vit; 

 

Në fund të vitit 2021 rezultojnë 8 subjekte debitor për vlerën 7,440,000 lekë, si rrjedhojë e 

moslikujdimit të tarifës së licencimit të tregëtimit të karburantit, pasqyruar si më poshtë 

vijon: 
Nr. Subjekti Debitor 

1 GC           3,220,000  

2 K           1,020,000  

3 AG              800,000  

4 M              400,000  

5 AO              200,000  

6 A              600,000  

7 DA              200,000  

8 KP           1,000,000  

              7,440,000  

Burimi: Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit dhe Mjedisit, Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i 

auditimit të KLSH-së 

 

Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion, sa i përket masave të marra për pajisjen me 

licencë për ushtrimin e aktivitetit, rezulton se Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit, më datë 

27.01.2021 me shkresën nr.359 prot., i është drejtuar subjektit AG, AO, M shpk, K shpk, për 

likujdimin e detyrimeve të prapambetura, si dhe pajisjen me licencë për tregëtimin e 

karburantit; 
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Me shkresën nr.3223 prot., datë 20.10.2021 i është drejtuar subjektit AO, për likujdimin e 

detyrimeve të prapambetura, si dhe pajisjen me licencë për tregëtimin e karburantit; 

Me shkresën nr.3904 prot., datë 16.12.2021 i është drejtuar subjektit KP, për likujdimin e 

detyrimeve të prapambetura, si dhe pajisjen me licencë për tregëtimin e karburantit; 

Me shkresën nr.3904 prot., datë 16.12.2021 i është drejtuar subjektit GC, për likujdimin e 

detyrimeve të prapambetura, si dhe pajisjen me licencë për tregëtimin e karburantit; 

Me shkresën nr.457/6 prot., datë 06.04.2021 lista me subjektet debitore i është përcjellë 

drejtorisë së taksave dhe tarifave vendore. 

-Për subjektet e mësipërme administrohen masa shtrënguese (bllokim të llogarisë bankare) 

vetëm për subjektin DA, ndërsa administrohet njoftim për marrjen e masave shtrënguese për 

subjektin AG, por nuk është përfshirë detyrimi që ka subjekti për moslikujdimin e tarifës së 

lincencimit për tregëtimin e karburantit në vlerën 400,000 lekë. 

-Pra sa më sipër konstatohet se përgjatë vitit 2021 nuk administrohet dokumentacion për 

njoftimin e Inspektoratit ShtetërorTeknik Industrial për marrjen e masave të bllokimit të 

veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë aktivitet pa licencë, në kundërshtim me përcaktimin e 

bërë në pikën 15.1 të Kreut II në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj” i ndryshuar, me VKM nr.344, datë 19.04.2017. 

-Në mënyrë të përmbledhur si rrjedhojë e mosmarrjes e masave shtrënguese deri në 

kallëzimin penal (në vitin 2021) në mënyrë shteruese për arkëtimin e tarifës së licencimit, 

konstatohet se 8 subjekte për 8 stacione shitje të karburantit nuk kanë kryer pagesën e tarifës 

së licencimit dhe për pasojë janë krijuar të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë 

Kavajënë vlerën 7,440,000 lekë. 

Gjithashtu nga verifikimi i databasës së Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, për subjektet 

që ushtrojnë aktivitet “tregëtimin e karburanteve” në Bashkinë Kavajë, rezultoi se janë 6 

subjekte të cilat kanë të regjistruar si aktivitet edhe tregëtimin e karburanteve, pasqyruar si 

më poshtë vijon: 
Nr Subjekti Statusi Vendndodhja 

1 XH Aktiv Kavaje 

2 SK Aktiv Golemas 

3 XH Aktiv Kavaje 

4 B Aktiv Shtodher 

5 E Aktiv Luz i Vogel 

6 A Aktiv Vorrozen 

7 I. Aktiv Kavaje 

Burimi: Databasa DRT Durrës, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 
 

-Përgjegjësi mban z.YN, ish Drejtor i Drejtorisë së Mbrojtjes së Konsumatorit, si dhe z.RI, 

Drejtor i DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.10.2021-31.12.2021 dhe zj.M.C Drejtor i 

DAV Bashkia Kavajë, për periudhën 01.01.2021-01.10.2021. 

Kriteri:Pikën 2 dhe 7 të nenit 4 në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave 

Vendore”, i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Pikën 2 në nenin 89 dhe shkronja “b” në pikën 1 në nenin 131 “…nuk i paguan ato në 

buxhet” të Ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar. 

Pikën 15.1 të Kreut II në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe 

të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i 

ndryshuar, me VKM nr.344, datë 19.04.2017. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

7,440,000 lekë. 

Shkaku:Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Mesëm. 



 

74 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

Rekomandimi:Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit Bashkia Kavajë të marrë masat e 

nevojshme, për njoftimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve, me 

qëllim aplikimin dhe licencimin e aktivitetit të tyre. Në rast të kundërt t’i drejtohet me 

shkresë Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për ngritjen e një grupi pune të 

përbashkët me Inspektoratin Shtetëror Teknik Industrial për marrjen e masave të bllokimit të 

veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë pa licencë aktivitetin e tregtimit me pakicë të 

karburanteve për përdorim nga konsumatorët fundor. 

Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit 

Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për përditësimin e regjistrit me subjektet e 

mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha procedurave të nevojshme administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 7,440 mijë lekë. 

 

VII. Për realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, për subjektet që kanë kryer 

punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Kavajë. 

Për vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Kavajë mbi arkëtimin e tarifës së pastrimit, 

gjlebërimit, ndricimit, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi me fonde publike në 

Bashkinë Kavajë, si dhe për subjekte të cilat kanë kryer punime ndërtimi si rrjedhojë e lejeve 

të ndërtimit të dhëna për subjekte të ndryshme, u shqyrtua dokumentacioni si vijon: 

-Paketa fiskale e vitit 2021; 

-Evidenca e prokurimeve me fonde publike 01.01.2021 - 31.12.2021; 

-Leje ndërtimi, njoftim i fillimit të punimeve dhe certifikatë përdorimi; 

-Faturimi i detyrimit dhe pagesa. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

1.Përshkrimi i situatës. 

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, u auditua 

dokumentacioni për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi, (jo me seli kryesore/vendi 

efektiv i aktivitetit në Bashkinë Kavajë) ku rezultoi se përgjatë vitit 2021 (përfshirë edhe 

subjekte të cilat kanë nisur punimet në vitin 2020, por kanë përfunduar në vitin 2021) kanë 

kryer punime ndërtimi gjithësej 42 subjekte, të cilët nuk janë pajisur me NIPT sekondar e 

për rrjedhojë nuk janë taksuar për tarifën e pastrimit dhe shërbimit, pasqyruar Kapitullin 

“Anekse - Aneksi nr.3”. 

 

Titulli i Gjetjes:Keqmenaxhimi i tarifës së pastrimit dhe shërbimitpër subjektet që kanë 

kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Kavajë.  

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

në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi, u auditua dokumentacioni për subjektet e 

ndërtimit, (jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në Bashkinë Kavajë) të cilat kanë 

kryer punime ndërtimi.  

Në paketën fiskale të vitit 2021 është bërë përcaktimi si më poshtë vijon: 

- VKB nr.119, datë 19.11.2020 për miratimin e paketës fiskale për vitin 2021, tabela 14, pika 

2, paragrafi II:“Përjashtohen kantieret e ndërtimit që përbëjnë vepra publike dhe financohen 

nga Buxheti i Bashkisë apo Buxheti i Shtetit”. 

-Sa më sipër, konstatohet se në paketën fiskale për vitin 2021, janë përjashtuar nga pagesa 

e tarifës shërbimeve publike (gjelbërim, pastrim, ndriçim) subjektet të cilat kryejnë 

punime ndërtimi në Bashkinë Kavajë dhe NJA, financuar nga fondet publike, megjithëse ato 

kanë përfituar prej shërbimeve publike të ofruara (pastrim, gjelbërim, ndricim) nga Bashkia 

Kavajë. Ky përjashtim që i është bërë këtyre subjekteve, bie në kundërshtim me përcaktimet 

ligjore të bëra në shkronjën “b” të nënpikës 1.3 të pikës 1 në nenin 9, shkronjën “a” të pikës 
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5 të nenit 35, shkronjën “f” të nenit 54 të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i 

ndryshuar, pikën 10 të nenit 3 dhe pikën 2 të nenit 18 të Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

Vetëqeverisjes Vendore”. 

 

Arkëtimi i tarifës së shërbimit dhe pastrimit. 

-Në auditimin e kryer për ndjekjen e procedurave në krijimin e të ardhurave nga tarifat 

vendore për pastrimin dhe shërbimin ndaj subjekteve që kanë kryer punime ndërtimi, u 

konstatua se nga DAV, Bashkia Kavajë, nuk është aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e 

pastrimit dhe shërbimit, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e 

Bashkisë. Nga përllogaritjet e kryera rezulton se për vitin 2021 në 42 raste, subjektet e 

ndërtimit nuk janë ngarkuar me detyrime për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit në 

vlerën 1,320,325 lekë gjithësej, vlerë e cila përfaqëson të ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Kavajë. 

-Situata e mësipërme është krijuar si rrjedhojë e mosraportimit pranë DAV Bashkia Kavajë, 

të lejeve të ndërtimit të dhëna për subjektet e mësipërme, por edhe nga puna e 

pamjaftueshme DAV Bashkia Kavajë në verifikimin në terren të subjekteve që kanë kryer 

punime ndërtimi në Bashkinë Kavajë. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi zj.D.Q, Drejtore e Urbanistikës, z.R.I, Drejtor i DAV 

Bashkia Kavajë, për periudhën 01.10.2021-31.12.2021 dhe zj.M.C Drejtor i DAV Bashkia 

Kavajë, për periudhën 01.01.2021-01.10.2021. 

Kriteri:Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar;  

Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Kreu II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë. 

Ndikimi/Efekti:Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 

1,320,325lekë. 

Shkaku:Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet strukturave të Bashkisë Kavajë, si dhe puna e 

pamjaftueshme e verifikimit në terren. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajëtë nxjerrë njoftim detyrimin për tarifën e shërbimit dhe 

ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 

1,320 mijëlekë. 

 

Përdorimi i të ardhurave. 

-Buxheti nga të ardhurat e veta për vitin 2021 është realizuar në vlerën 429,616 mijë lekë, 

ose 19% e buxhetit total të shpenzuar për vitin 2021, ku peshën kryesore brenda të ardhurave 

të veta, e zënë fondet e shpenzuara për shpenzime operative, paga dhe investime. 
 

Tabela nr.20 Përdorimi i të ardhurave 2021 
Art. Emertimi Te ardhurat e veta  

600 Paga 139,869,272 

601 Sigurime Shoqërore              23,450,075 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera            245,637,891 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ                4,350,240 

231 Kapitale të Trupëzuara              16,309,187 

  Total            429,616,665 

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit KLSH-së 

 

Problematikë e krijuar gjatë auditimit të aplikimit të taksave dhe tarifave vendore të 

mësipërme për subjekte, të cilat ushtrojnë aktivitet në fushën e hotelerisë. 

Grupi i auditimit me qëllim vlerësimin e procedurës së ndjekur për taksat dhe tarifat vendore 

ndaj disa subjekteve, kryesisht hoteleve në zonën e NJA Golem, përzgjodhi në mënyrë 

rastësore dosjet e 30 subjekteve. Arsyeja e përzgjedhjes ishte pasi këto subjekte megjithëse 

ushtronin aktivitet në fushën e turizmit “hotel”, nuk ishin taksuar për taksën e fjetjes në hotel, 
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ndërtesës, truallit dhe tarifën e pastrimit dhe shërbimit. Lista e mësipërme i’u përcoll zyrës së 

taksave të NJA Golem, me qëllim dhënien e arsyetimit për mostaksimin e këtyre subjekteve. 

Nga informacioni i vendosur në dispozicion rezultoi se këto subjekte, në vitin 2019 i ka 

marrë në administrimin Bashkia Durrës dhe taksohen nga kjo e fundit. 

Situata e mësipërme ka ardhur si rrjedhojë e VKM nr.360, datë 29.05.2019 nr. 360, datё 

29.5.2019 “Për miratimin e hartës së përditësuar të kufijve administrativo-territorialë të 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, publikuar në fletoren zyrtare më datë 03.06.2019. Në 

zbatim të VKM së mësipërme në kufirin veri-perëndimor të Bashkisë Kavajë, NJA Golem, 

Fshati Kryemëdhenjë, i cili kufizohet me fshatin Shkallnuer të NJA Rrashbull të Bashkisë së 

Durrësit, janë hequr rreth 600 m vijë bregdetare dhe i kanë kaluar Bashkisë Durrës. Kjo 

sipërfaqe deri në vitin 2014 (pa hyrë në fuqi Ligji nr.115/2014 “Për ndarjen administrativo-

territoriale të Njësive të Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar) ka qenë pjesë e ish Komunës 

Golem, aktualisht NJA Golem. Me hyrjen në fuqi të ligjit të mësipërm në datë 16.09.2014, u 

bë ndarja e re territoriale, ku Bashkia Kavajë ishte në pozicionin e mëparshëm gjeografik, pra 

pa ndryshime.  

Sipas hartës bashkëlidhur ligjit të mësipërm, rezulton se pozicionimi i Bashkisë Kavajë në 

raport me Bashkinë Durrës (kufiri veri-perëndimor), ishte si më poshtë: 

  

 
 

 
 

Sipas hartës bashkëlidhur VKM nr.360, datë 29.05.2019, kufiri ndërmjet Bashkisë Kavajë 

dhe Durrës ndryshoi, pasqyruar si më poshtë: 

 

Bashkia 

Durrës 

Bashkia 

Kavajë 

Kufiri ekzistues 

sipas Ligjit 

NJA Golem, Sipërfaqe e 

Fshatit Kryemëdhenj 
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-Pra sa më sipër rezulton se nëpërmjet VKM nr.360, datë 29.05.2019 është ndryshuar kufiri 

territorial ndërmjet dy Bashkive, i cili deri në datën e mësipërme ka qenë i përcaktuar 

nëpërmjet Ligjit nr.115/2014. VKM nr.360, datë 29.05.2019, ka dalë mbështetur në pikën 1 

të nenit 93 të Ligjit nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar, ku përcaktohet: 

Neni 93 

Përditësimi i kufijve administrativo-territorialë 

1. Këshilli i Ministrave, bazuar në ligjin në fuqi për ndarjen administrativo-territoriale, 

miraton me vendim hartën e përditësuar të kufijve administrativo-territorialë të njësive të 

vetë-qeverisjes vendore, sipas standardeve të përcaktuara gjeohapësinore. Kjo hartë 

përditësohet çdo 10 vjet. 

 

-Pra në nenin 93 përcaktohet miratimi i përditësimit dhe jo ndryshimit të kufijve, si dhe çdo 

10 vjet, ndërkohë që nga momenti i miratimit të kufijëve me ligjin nr.115/2014, nuk kishin 

kaluar as 5 vite. Për më tepër që sipas bashkëbisedimit me përfaqësuesit e Bashkisë Kavajë, 

rezulton se në kohën kur është bërë ndryshimi i kufijëve nuk është kërkuar mendimi i 

Bashkisë Kavajë. 

-Për situatën e krijuar më sipër Bashkia Kavajë, me shkresën nr.818 prot., datë 21.02.2020 i 

është drejtuar Kryeministrisë, për dijeni Ministrisë së Brendshme, Prefektit të Qarkut Tiranë, 

Prefektit të Qarkut Durrës, si dhe Agjencisë për Mbështetjen e Vetëqeverisjes Vendore. Në 

këtë shkresë është parashtruar situata e krijuar, si dhe është kërkuar korrigjimi i kufijve 

territorial. 

Në përgjigje të shkresës së mësipërme ka ardhur përgjigje nga Agjencia për Mbështetjen e 

Vetëqeverisjes Vendore me shkresën nr.85/1 prot., datë 27.02.2020, ku në thelb pasqyrohet 

arsyetimi se Bashkia Kavajë nuk ka parashtruar pretendime për kufirin territorial. 

-Nga kjo situatë, Bashkisë Kavajë i është hequr mundësia e taksimit të rreth 27 subjekteve të 

cilat ushtrojnë aktivitet territorin e hequr me VKM nr.360 datë 29.05.2019, ku vetëm për 8 

subjekte për të cilat u kryen përllogaritje për taksa dhe tarifa vendore (të cilat janë të 

matshme), rezultojnë rreth 9,000,000 lekë të cilat Bashkia Kavajë nuk mund t’i arkëtojë. 

Nr Subjekti  Kategoria Aktiviteti 

Sip.ndërtes 

(m2) 

Sip.truall 

(m2) 

 

Pastrim   Gjelbërim   Taksë.Nd   Taksë.Tr  

Taksë 

Fjetje 

Total 

Detyrimi 

1 HD  B.M R-Hotel 2838 2838 

       

50,000  

       

10,000  

            

564,762  

            

56,760  

           

50,000  

            

731,522  

2 H  B.M Sherbime Hotelerie 3142 3142 

       

50,000  

       

10,000  

            

625,258  

            

62,840  

           

50,000  

            

798,098  

3 B  B.M Bar-Restorant-Hotel 4095 4095 

       

50,000  

       

10,000  

            

814,905  

            

81,900  

         

100,000  

         

1,056,805  

4 XH  B.M Karburant, Hotel 1032 2338 

       

50,000  

       

10,000  

            

205,368  

            

46,760    

            

312,128  

5 M  B.M 
Bar-Restorant-Hotel,stacione 
plazhi 1185 1185 

       
50,000  

       
10,000  

            
235,815  

            
23,700  

         
100,000  

            
419,515  

6 PG  B.M Hotel restorant,stacione plazhi 9323 10500 

       

50,000  

       

10,000  

         

1,855,277  

          

210,000    

         

2,125,277  

7 GBF  B.M Hoteleri , Stacion Plazhi  15051 15051 50,000  10,000  2,995,149  301,020    3,356,169  

Bashkia 

Kavajë 

Sipërfaqe që më parë ishte 

e Bashkisë Kavajë, tashmë 

i kaloi Bashkisë Durrës 

Kufiri i ri 

sipas VKM 
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8 AP  B.M Sherbime hotelerie ? ? 

       

50,000  

       

10,000      

         

100,000  

            

160,000  

 

TOTAL 8,959,514 

 

-Sa më sipër VKM nr.360/2019 ndonëse një akt nënligjor me fuqi më të ulët se ligji, ka 

tejkaluar parashikimet e ligjit nr.115/2014 “Për ndarjen administrative territorale të njësive 

qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë”; pasi ajo nuk ka bërë përditësim të kufijve 

por ka bërë ndryshim të tyre, duke mos marrë për bazë interesat e përbashkët ekonomikë, 

parimin e subsidiaritetit (sipas të cilit qeverisja organizohet në një nivel sa më afër 

qytetarëve27), traditën historike e mbi të gjitha mendimin e popullsisë, dispozita këto të 

përmendura në Kushtetutë28, por gjithashtu nuk janë marë parasysh edhe kufijtë ndërmjet 

fshatrave, të cilat janë të sanksionuara me kufijtë e tyre administrativ duke pasur secili fshat 

Zonën Kadastrale përkatëse. 

-Gjithashtu në kushtet e vështirësisë financiare që ndodhet Bashkia Kavajë, këto subjekte të 

cilat tashmë taksohen nga Bashkia Durrës, do të shërbenin mjaftueshëm për të përmirësuar 

pozitën financiare të Bashkisë Kavajë. 

 

III.2.3. Mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat 

financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë. 

 

2.3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

2.3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

2.3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

 

1.Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

Për të arritur në opinionin, në se pasqyrat financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të 

vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare, aktiveve neto dhe fluksit të 

parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht, ligjin nr. 25/2018, datë 

10.05.2018 “Për kontabilitetin” dhe udhëzimin e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë 

nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, u analizuan pasqyrat 

fiananciare të vitit 2021, konkretisht: 

Pasqyrat Financiare të vitit 2021. 

Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2021 është marrë në shqyrtim dokumentacioni i 

mëposhtëm: 

Pasqyrat financiare të vitit 2021; 

Centralizatori/Libri i madh; 

Ditari i Bankës; 

Ditari i Arkës; 

Ditari i Magazinës; 

Ditari i Pagesave;  

Ditari i Veprimeve të ndryshme; 

                                                 
27 Përkufizimi i subsidiaritetit sipas nenit 2, pika 12 të Ligjit Nr. 139/2015:  “Subsidiaritet” është parimi i kryerjes së 

funksioneve dhe ushtrimit të kompetencave në një nivel qeverisjeje sa më pranë komunitetit, duke pasur parasysh rëndësinë 

dhe natyrën e detyrës, si dhe kërkesat e efiçencës e të ekonomisë; Rezulton në fakt, se bizneset dhe qytetarët që jetojnë dhe 

ushtrojnë aktivitetin e tyre ekonomik në atë zonë, kanë më afër Bashkinë Kavajë sesa atë të Durrësit. 
28Në nenin 108 të Kushtetutës thuhet: “Ndarjet administrative-territoriale të njësive të qeverisjes vendore caktohen me ligj 

mbi bazën e nevojave e të interesave të përbashkët ekonomikë dhe të traditës historike. Kufijtë e tyre nuk mund të 

ndryshohen pa u marrë më parë mendimi i popullsisë që banon në to”. 
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Aktrakordimet me Degën e Thesarit Kavajë; 

Inventarët etj. 

Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit ushtrimor 2021 janë hartuar dhe depozituar më datën 

23.03.2022 në Degën e Thesarit Kavajë. 

 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i 

auditimit i mjaftueshëm dhe i mbështetur në testet e kontrollit dhe testet thelbësore të 

transaksioneve për të mundësuar dhe kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të 

auditimit të kryera në përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore 

dhe rregullatore, rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra të auditimit, si dhe 

çështje të rëndësishme, që dolën gjatë auditimit, përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe 

gjykimet e rëndësishme profesionale të bëra në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky 

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

opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërben si një burim informacioni për përgatitjen e 

tyre. 

Përputhshmëria me kërkesat ligjore për Raportimin Financiar: Përgatitja dhe miratimi i 

Pasqyrave Financiare, në Bashkinë Kavajë, është realizuar në mbështetje të kërkesave të ligjit 

25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” akteve të tjera 

nënligjore në fuqi, në funksion të këtij ligji.  

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i  Pasqyrave Financiare. 

Pjesë përbërëse të Pasqyrave Financiare të vitit 2021 janë: 

Pasqyra e pozicionit financiar (F1); 

Pasyra e performancës financiare (F2); 

Pasqyra e flukseve monetare (F3); 

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4); 

Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasyrat financiare (F5); 

Pasqyrat statistikore: 

Investimet dhe burimi i financimit (F6); 

Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a); 

Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b); 

Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8); 

Gjithashtu, Pasqyrat Financiare për nga forma janë përgatitur dhe janë plotësuar sipas 

kërkesave të udhëzimit nr. 8, datë 09.03.2018, ku janë është dhënë informacion mbi: 

Emrin e njësisë ekonomike raportuese, Bashkia Kavajë me NIPT K52903801C; 

Periudhën kontabël të mbuluar nga pasqyrat financiare, nga 01.01.2021-31.12.2021; 

Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare, në lekë; 

Data e hartimit të Pasqyrave Financiare, 02.06.2022; 

Përgatitur nga zj.A.K;  

 

Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit Kavajë me shkresën nr.2058, datë 

02.06.2022, nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Kavajë z. R.K.  

Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar janë 

Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit Kavajë të konfirmuara 

dhe nënshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisë Kavajë, Kontabilisti dhe Përgjegjësi i Degës së 

Thesarit Kavajë. 

 

Mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të pa trupëzuara. 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se: 
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Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

b. Kontrolle të llogarive dhe dokumenteve. 

 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1) 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet=7,397,506,788 lekë. 

Aktivet     8,364,614,111 lekë 

Pasivet     967,107,323 lekë 

Aktivet neto                7,397,506,788 lekë 

 

Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2021 paraqiten në vlerën 2,999,688,928 lekë dhe përbëhen 

nga: 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekujvalentet e tyre” në shumën 566,790,055 lekë; 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 21,478,713 lekë; 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 1,591,371,869 lekë dhe “Të tjera 

aktive afatshkurtra” në shumën 820,048,291 lekë. 

 

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 563,982,055 lekë, përbëhet nga: 

gjendja e fondeve ne thesar me 31.12.2021 në shumën 452,205,584 lekë; gjendja e llogarisë 

466 "Mjete në ruajtje" në shumën 111,776,471 lekë. 

Mjetet në ruajtje përbëhen nga ndalesat e 5 % te garancisë së punimeve. 

-Gjendja e llogarisë nr.520, nr.50 dhe nr.512 “Disponibilitete në Thesar” dhe “Letra me 

vlerë”, sipas mbylljes së bilancit të vitit 2021 është në vlerën prej 566,790,055 lekë dhe në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën prej 316,653,155 lekë, të cilat rakordojnë me rubrikën V 

“Teprica në fillim të vitit ushtrimor” në vlerën 316,653,155 lekë dhe rubrikën VI “Teprica e 

Likujditeve në fund të vitit ushtrimor” në vlerën 566,790,055 lekë. (sipas formatit F3 

“Pasqyra e flukseve monetare”) 

-Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Kavajë në 

31.12.2021 paraqitet në vlerën 21,478,713 lekë dhe përbehet nga llogaria kontabël 31 

“Materiale” në vlerën 11,579,176 lekë dhe nga llogaria kontabël 32 “Objekte inventari” në 

vlerën 9,899,537 lekë. 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën 8,548,047 lekë e 

cila kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” (pasqyra F2 – performanca 

financiare) në shumën 8,548,047 lekë. 

Gjendja e llogarive të mësipërme është e kuadruar me gjendjen e inventarëve. Për kryerjen e 

tyre është zbatuar udhëzimi i MF nr. 30, datë 27.12.2012 "Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik", i ndryshuar, Titullari i Bashkisë Kavajë ka nxjerrë Urdhrat e 

inventarizimit, si vijon: 

Urdhër nr.333 dt.29.09.2021 “Për krijimin e komisionit të inventarizimit të Aktiveve 

Afatshkurtra dhe Afatgjata në Bashki.” 

Urdhër nr.373/ dt.15.10.2021 “Për krijimin e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit në 

Bashkinë Kavajë”. 

Urdhër nr.333/1 dt.29.09.2021 “Për krijimin e komisionit të inventarizimit të Aktiveve 

Afatshkurtra dhe Afatgjata të Arsimit.” 

Urdhër nr.333/4 dt.29.09.2021  “Për krijimin e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit në 

NJ.A. Helmës”. 

Urdhër nr.333/3 dt.29.09.2021  “Për krijimin e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit në 

NJ.A. Synej”. 
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Urdhër nr.333/2 dt.29.09.2021 “Për krijimin e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit në 

NJ.A. Golem”. 

Urdhër nr.334 dt.29.09.2021  “Për krijimin e komisionit të vlerësimit dhe inventarizimit në 

NJ.A. Luz i Vogel”. 

Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të 

llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. 

 

Fondi i Konsoliduar. 

Në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 7,397,506,788 lekë. Fondi i 

Konsoliduar është i barabartë me fondet neto. Gjendja e fondit të konsoliduar rezulton nga 

diferenca e shumës së aktiveve me pasivet. 
Nr. Llogarie Përshkrimi Viti 2021 Viti 2020 

101 Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar 6,833,524,733 6,144,777,120 

12 Rezultatet  e mbartura 
  85 Rezultati i Veprimtarise Ushtrimore 563,982,055 315,836,155 

111 Rezerva 0 0 

115 Nga Fondet e veta te investimeve  0 0 

15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime 0 0 

105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne  
 

0 

106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja  0 0 

107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

109 Rezerva nga Rivlersimi i Aktiveve Afatgjata 0 0 

  Te Tjera 0 0 

 

Pasqyra e Performancës Financiare. 

Nga analizimi i Pasqyrës së Performancës Financiare përsa i përket të ardhurave: 

-Llogaritë e financimit nga buxheti i shtetit për vitin 2021 (grant) paraqitet në shumën prej 

1,338,218,793 lekë. 

-Të ardhurat e realizuara nga Bashkia për vitin 2021 janë 383,030,839 lekë nga të cilat: 

-Të ardhurat tatimore në vlerën 289,738,303.00 lekë dhe të ardhurat jo tatimore në vlerën 

93,292,536 lekë, sipas aktrakordimit me thesarin. 

 

Nga auditimi i pasqyrave financiare individuale rezultoi: 

Titulli i gjetjes: Mosrespektimi i afatit të raportimit të pasqyrave financiare të vitit 2021. 

Situata: Pasqyrat financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021 janë përcjellë në Degën e 

Thesarit Kavajë më datë 02.06.2022, pra jashtë afatit ligjor (brenda muajit Mars të vitit 

2022). 

Kriteri: Udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i 

ndryshuar, pika 118. 

Ndikimi/Efekti: Ndikim negativ në vendimmarrjen e nivelit drejtues të Bashkisë Kavajë për 

kryerjen e përmirësimeve në veprimet kontabël gjatë vitit ushtrimor 2022. 

Shkaku:Mos zbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për raportimin në kohë të pasqyrave financiare. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e 

shpenzime” dhe llogarisë 683 “Shuma tё parashikuara tё shfrytëzimit”. 

Situata: Llogaria nr.683 “Shuma të parashikuara të shfrytëzimit” pasqyron provizionet për 

shpenzime të njësisë publike, të cilat janё ngjarje të ndodhura, qё cilat sjellin një probabilitet 

që do të ketë një detyrim për t’u paguar nga ana e njësisë. Raste të tilla do të konsiderohen të 

gjitha vendimet gjyqësore, të cilat kanë kaluar shkallën e dytë të procesit të apelimit. 
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Testi substancial 

Llogaria 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe dhe zhvlerësime” dhe llogaria 683 “Shuma 

tё parashikuara tё shfrytëzimit” në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 0 lekë. 

Në analizë të vendimeve gjyqësore që kanë kaluar fazën e parë të gjykimit, rezulton se vlera 

e provizioneve për Bashkinë Kavajë në fund të vitit 2021 është 48,996,073 lekë (Pasqyruar 

në Kapitullin Aneksi 2 – Pasqyrat Financiare). 

Sipas udhëzimit nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar, pika 34 

citohet; “Provizionet pёr shpenzime janё ngjarje të ndodhura, tё cilat sjellin një probabilitet 

që do të ketë një detyrim për t’u paguar nga ana e njësisë. Raste të tilla do të konsiderohen të 

gjitha vendimet gjyqësore, të cilat kanë kaluar shkallën e dytë të procesit të apelimit. Këto 

provizione duhet të njihen nё kontabilitet dhe të pasqyrohen nё pasqyrat financiare vjetore tё 

njësisë nëse: 

-Njёsia ka njё detyrim aktual (ligjor ose konstruktiv), si rezultat i njё ngjarje tё ndodhur;  

-Ёshtё e mundur qё një dalje e burimeve ekonomike tё jetё e nevojshme pёr tё pёrmbushur 

detyrimin;  

-Si dhe mund të bëhet një parashikim i besueshёm mbi vlerën e detyrimit. 

 

Nga pikëpamja e kontabilitetit, regjistrimet pёr provizionet tё bëhen si mё poshtё: 

a) Nё momentin e njohjes sё provizionit kryhen kёto regjistrime: 

Debitohet llogaria 683 “Shuma tё parashikuara tё shfrytëzimit”; dhe Kreditohet llogaria 150 

“Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime”. 

b) Nё momentin e përdorimit apo pakësimit tё provizionit kryhen kёto regjistrime: 

Debitohet llogaria 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime”; dhe Kreditohet 

llogaria 785 “Përdorim i shumave të parashikuara për shpenzime tё viteve tё ardhshme”. 

Gjithashtu sipas Standartit Kombëtar të Kontabilitetit nr.6 “Provizionet, detyrimet dhe aktivet 

e kushtëzuara”, paragrafët 10 – 22, përcaktojnë qartë njohjen në kontabilitet të provigjionit 

që lind për shkak të një vendimi gjyqsor të formës së prerë në monetin fillestar për vitet 

përkatëse si më poshtë; 

Sa më sipër për vitin 2021 duhej të ishte bërë rregjistrimi kontabël 

Llogaria 683 “Shuma tё parashikuara tё shfrytëzimit” 48,996,073 lekë 

                   tek 

Llogaria 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime” 48,996,073 lekë. 

Përfundimisht kemi nënvlerësim të llogarisë 150 “Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e 

zhvlerësime” për 48,996,073 lekë në vitin 2021, si dhe nënvlerësim të shpenzimeve 683 

“Shuma tё parashikuara tё shfrytëzimit” në pasqyrën e performancës financiare me 

48,996,073 lekë. 

Kriteri: Pika 1.1.5 “Grupi i llogarive 15 – Shuma të parashikuara për rreziqe e shfrytëzime” 

në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr.683 “Shuma të parashikuara të shfrytëzimit”, nuk paraqet 

situatën e vërtetë dhe të drejtë të shpenzimeve për provizionet që ka Bashkia Kavajë në fund 

të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhen veprimet kontabël në llogarinë nr. 683 “Shuma të parashikuara të 

shfrytëzimit” duke e debituar atë në momentin e njohjes dhe kredituar llogarinë nr. 150 

“Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime. 
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Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr.468 “Debitorë të ndryshëm”. 

Situata: Llogaria nr. 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2021 është në vlerën 

681,029,205 lekë.  
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2021 657,780,008 
Shtesa gjatë vitit 2021  23,249,197 

Gjendja në 31.12.2021 681,029,205 

 

Ndërkohë sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit, bazuar në të dhënat e vendosura nga 

Bashkia Kavajë, lëvizjet debitore dhe kreditore të llogarive përkatëse, rezultoi se vlera e 

llogarisë nr.468 është kontabilizuar për 232,420,459 lekë më pak, si më poshtë vijon: 

Njësia Administrative Krijuar brenda vitit 2021 

Progresive 

deri në 

31.12.2021 

Raportuar 

në PF 

31.12.2021 

Diferenca 

Golem Nr Principal Penalitet Debi Vlera Vlera Vlera 

Biznes i Madh + Vogël 172 23,611,311 2,125,018 25,736,329 154,933,596 145,882,772 9,050,824 

Fshatrat Turistik 1081 7,820,448 703,840 8,524,288 246,072,279 252,430,594 -6,358,315 

Toka Bujqësore 
2521 

6,699,301     99,160,093 
91,129,454 22,717,752 

Taksa të ndryshme familjare 7,085,003     14,687,113 

 TOTAL   45,216,063 2,828,858 34,260,617 514,853,081 489,442,820 25,410,261 

-Debitorët e fshatrave turistik në NJA Golem janë mbivlerësuar për vlerën 6,358,315 lekë. 

Konkretisht në datë 31.12.2020, sipas listës analitike të debitorëve për fshatrat turistikë, vlera 

e tyrë është 237,547,991 lekë, si dhe sipas listës analitike për vitin 2021, gjatë këtij viti janë 

shtuar 7,820,448 lekë dhe penalitet 703,840 (për 150 ditë vonesë), pra në fund 246,072,279 

lekë. 

Njësia Administrative Krijuar brenda vitit 2021 
Progresive deri 

në 31.12.2021 

Raportuar në 

PF 31.12.2021 
Diferenca 

Synej Nr Principal Penalitet Gjithësej  Vlera Vlera Vlera 

Biznes i Madh + Vogël 35 1,145,704 103,113 1,248,817 37,617,238 5,961,370 31,655,868 

Toka Bujqësore 
1724 

2,978,987   2,978,987 19,590,684 
27,684,459 11,616,829 

Taksa të ndryshme familjare 6,533,796   6,533,796 19,710,604 

TOTAL   10,658,487 103,113 10,761,600 76,918,526 33,645,829 43,272,697 

 

Njësia Administrative Krijuar brenda vitit 2021 
Progresive deri në 

31.12.2021 

Raportuar në 

PF 31.12.2021 
Diferenca 

Luz Nr Principal Penalitet Gjithësej  Vlera Vlera Vlera 

Biznes i Madh + Vogël 29 1,006,812 90,613 1,097,425 35,428,526 6,509,206 28,919,320 

Toka Bujqësore 
1497 

3,613,266   3,613,266 16,885,850 30,747,390 4,891,076 

Taksa të ndryshme familjare 2,591,680   2,591,680 18,752,616     

TOTAL   7,211,758 90,613 7,302,371 71,066,992 37,256,596 33,810,396 

 

Njësia Administrative Krijuar brenda vitit 2021 
Progresive deri në 

31.12.2021 

Raportuar në 

PF 31.12.2021 
Diferenca 

Helmas Nr Principal Penalitet Gjithësej Vlera Vlera Vlera 

Biznes i Madh + Vogël 23 1,313,647 118,228 1,431,876 25,830,526 5,122,611 20,707,915 

Toka Bujqësore 
1763 

5,661,520   5,661,520 
41,426,152 24,282,201 17,143,951 

Taksa të ndryshme familjare 11,760   11,760 

 Total   6,986,927 118,228 7,105,156 67,256,678 29,404,812 37,851,866 

 

Njësia Administrative Krijuar brenda vitit 2021 
Progresive deri 

në 31.12.2021 

Raportuar në 

PF 31.12.2021 
 Diferenca 

Kavajë Nr Principal Penalitet Gjithësej Vlera Vlera Vlera 

Biznes i Madh + Vogël 236 11,971,254 1,393,454 13,364,708 71,839,013 69,945,795 1,893,218 

Taksa të ndryshme familjare   749,970 
                    

-    
749,970 2,367,105 0 2,367,105 

Pronat         12,795,257 13,932,123 -1,136,866 

Tarifa licencimi 8       7,440,000 7,401,230 38,770 

Gjoba IMTV 18 6,300,000 3,780,000 10,080,000 30,176,258 0 30,176,258 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 159 3,295,585     52,687,413 0 52,687,413 

UK.Sh.A Kavajë         6,049,341   6,049,341 

Total   22,316,809 5,173,454 24,194,678 183,354,387 91,279,148 92,075,239 

 

-92,227,145 lekë më pak për detyrimet e biznesit të vogël dhe të madhë; 
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-58,736,713 lekë më pak për detyrimet e kategorisë “Familjar”; 

-52,687,413 lekë më pak për taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve 

informale; 

-30,176,258 lekë për gjoba të IMTV; 

-6,049,341 lekë detyrimi i UK Sh.A Kavajë; 

-38,770 lekë për tarifa të Drejtorisë së Mbrojtjes së Konsumatorit. 

 

-Konstatohet se në pasiv të bilancit nuk pasqyrohet llogaria nr. 470 “Llogari në pritje – të 

ardhura për t’u marrë” (me kundërparti llogarinë nr.468), e cila kreditohet në momentin e 

konstatimit të të drejtave për t’u arkëtuar. Pra pasqyrat financiare të Bashkisë Kavajë për 

vitin 2021 nuk janë sipas formatit të përcaktuar pikën 10 të Udhëzimit nr.5, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”. 

Kriteri: Ligji nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, shkronja “ë”, pika 3, neni 12; 

Ligji nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, pika 1, neni 11. 

Udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar, rubrika 2.3, 

paragrafi 21, shkronja “c”. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr.468 “Debitorë të ndryshëm”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe 

të drejtë të përbërjes së debitorëve të Bashkisë Kavajë në fund të vitit 2021. Pasqyrat 

financiare nuk janë sipas formatit të miratuar dhe për rrjedhojë nuk japin informacion të plotë 

dhe të saktë. 

Shkaku:Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për vlerësimin, si dhe kontabilizimin e plotë dhe të saktë të të drejtave të Bashkisë 

për arkëtim nga të tretët, në llogarinë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” me kundërparti 

llogarinë nr. 470 “Të ardhura për t’u marrë”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr.467 “Kreditor të tjerë” me kundërparti 

llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”. 

Situata:  Llogaria 467 në fund të vitit 2021 paraqitet me vlerën 542,578,546 lekë. Nga 

shqyrtimi i llogarisë analitike të mësipërme, konstatohet se në llogarinë analitike nuk janë 

kontabilizuar detyrimet për: 

-vendimet gjyqësore në vlerën 7,886,046 lekë (një pjesë e këtyre vendimeve janë likujduar 

plotësisht/pjesërisht në periudhën Prill-Maj 2022) 

-detyrime të ndryshme të Bashkisë Kavajë ndaj palëve të treta në vlerën 3,292,919 lekë  

-detyrimet për shpronësim në vlerën 15,134,372 lekë29. 

Gjithësej 26,313,337 lekë. 

 

Analitikisht kreditorët janë pasqyruar si më poshtë vijon: 

Vendimet gjyqësore 
Nr Subjekti Objekti Detyrimi 

1 I Marredhenie pune 256,000 

2 A Marredhenie pune 139,000 

3 Z Marredhenie pune 479,520 

4 K Marredhenie pune 568,400 

                                                 
29 VKM nr. 551, datë 29.9.2021 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, 

që preken nga projekti “Unaza Lindore e Kavajës”. 
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5 G Marredhenie Pune 692,360 

6 Z Marredhenie Pune 392,000 

7 L Marredhenie Pune 302,800 

8 E Marredhenie Pune 437,200 

9 S Marredhenie Pune 686,400 

10 A Marredhenie Pune 495,040 

11 S Marredhenie Pune 840,000 

12 I Marredhenie Pune 842,800 

13 O Marredhenie Pune 507,366 

14 A Marredhenie Pune 368,000 

15 R Marredhenie Pune 285,600 

16 V Marredhenie Pune 395,560 

17 R Marredhenie pune 198,000 

   Total   7,886,046 

 

Të ndryshme 
Nr Objekti Vlera 

1 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  85,280  

2 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  1,438,158  

3 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  79,038  

4 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  199,342  

5 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  314,756  

6 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  296,020  

7 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  5,280  

8 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  9,900  

9 Ndihma ekonomike muaji dhjetor  10,000  

10 Struktura jodefinitive tetor&nentor& dhjetor 323,976  

11 Struktura jodefinitive tetor&nentor& dhjetor 11,220  

12 Struktura jodefinitive  dhjetor 39,950  

13 Struktura jodefinitive  dhjetor 172,550  

14 Struktura jodefinitive  dhjetor 30,600  

15 Pagese per kryepleqte shtator-dhjetor 276,849  

   Total 3,292,919  

 

Shpronësimet 
Nr Subjekti Vlera e Shpronësimit Likujduar 

1 H, F , BD; ZC; LC 4,492,742.20 - 

2 E,G, R, XHD; SR; SHD; SHM; JM 1,192,730.00 - 

3 GGJ 2,385,460.00 - 

4 RGJ 1,789,095.00 - 

5 EM 348,525.00 - 

6 BM 470,896.00 - 

7 MM 390,348.00 - 

8 MC 557,640.00 - 

9 NB 319,868.50 - 

10 NK 1,394,100.00 - 

11 ESH 1,208,220.00 - 

12 DSH 116,175.00 - 

13 YT 468,572.50 - 

   Total 15,134,372 0 

 

-Llogaria 401-408 në fund të vitit 2021 paraqitet me vlerën 241,841,533 lekë. Nga shqyrtimi 

i llogarisë analitike për fatura të mbërritura por të palikujduara, konstatohet se nuk janë 

kontabilizuar faturat për vlerën 7,220,242 lekë, si më poshtë vijon: 
Nr Objekti Vlera 

1 Blerje karburant muaji dhjetor 2021 829,440  

2 Sherbim pastrimi muaj dhjetor  2021 njesite administrative 2,141,416  

3 Sherbim pastrimi muaj nentor 2021 njesite administrative 2,097,916  

4 Blerje gaz muaji dhjetor 9,940  

5 Blerje gaz muaji dhjetor 146,608  

6 Organizim eventesh me rastin e festave te fundvitit dhjetor 21 960,000  

7 Blerje ushqimesh per kopshtin& cerdhe dhjetor 2021 432,600  

8 

En Elektrike Konvikti Vjeter Golem Janar-Shkurt-Qershor-Dhjetor-Kamate Vonese 

Tetor 20 Janar+Shkurt+Mars+Prill+Maj 21 553,562  

9 Sherbim postar nentor 2021 23,920  

10 Sherbim postar dhjetor 2021 20,535  

11 Sherbim postar dhjetor 2021 945  

12 Sherbim postar nentor 2021 2,150  
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13 Sherbim postar dhjetor 2021 1,210  

14 Rikualifikim i rrugicave të Qytetit të Kavajës 1,466,508 

   Total 7,220,242  

 

Kriteri: Funksionimi kontabël i llogarive të klasës 4, në Udhëzimin nr. 8, datë 9.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 467 “Kreditor të tjerë”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhet vlerësimi, si dhe kontabilizimi i plotë dhe i saktë i detyrimeve të 

bashkisë ndaj të tretëve, në llogarinë nr. 467 “Kreditorë të ndryshëm”. Në përfundim të 

merren masa për raportimin e detyrimeve të prapambetura në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”. 

Situata: Llogaria 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”, sipas pasqyrës së pozicionit financiar 

të Bashkisë Kavajë, në fund të vitit 2021 paraqitet në vlerën 111,776,471 lekë, e cila 

përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%. Vlera e mësipërme është e 

rakorduar me Degën e Thesarit Kavajë. 
Llog. 466 "Kreditorë për mjete në ruajtje"  

Celje e vitit 2021 64,977,455 

Shtesa 46,799,016 

Gjendja në 31.12.2021 111,776,471 

 

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2021, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve private, garanci këto të 

cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë 

akoma gjendje në llogarinë 466. Në mënyrë analitike, garancitë të cilave u ka kaluar afati i 

shlyerjes, si dhe objekti për të cilën është mbajtur kjo garanci ka përfunduar, paraqiten në 

Kapitullin “Anekse – Aneksi nr.2”. 

-Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” është mbivlerësuar për 64,977,455 lekë për 

vitin 2021. 

Kriteri: Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

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

ndryshuar, pika 3.2 “Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të të tretëve (klasa 4) – 

funksionimi kontabël i llogarive të tjera të klasës 4”. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku:Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete 

nën ruajtje”, si dhe duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm 

për të likuiduar vlerën e garancisë, të cilave ju ka kaluar afati i përcaktuar në kontratë dhe 

investimi për të cilën është mbajtur garancia është marrë në dorëzim. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 231 “Investime në proces”. 

Situata: Llogaria nr.231 “Investime në proces”, në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet 

në vlerën prej 1,174,724,091 lekë, në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 paraqitet në vlerën prej 
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561,785,191 lekë, pra rritur në vlerën 612,938,900 lekë. Nga auditimi i llogarisë analitike 

(informacion i administruar deri në fund të vitit 2020, pasi për vitin 2021 nuk është 

përditësuar llogaria analitike nr.231, me lëvizjet debitore dhe kreditore të saj, konstatohet se 

llogaria 231 është mbivlerësuar për vlerën 911,470,146 lekë, e cila përfaqëson shpenzime për 

investime të përfunduara, por të pakapitalizuara në llogaritë e klasës 2 AAGJ dhe 

AAGJJM30, pasqyruar si më poshtë: 
Nr. Emërtimi  Vlera  

1 Rikonstruksion I shetitores nr.2 58,330,000 

2 M.Punimesh "Rikonstruksion I trotuareve shetitorja nr .2 128,000 

3 Unaza e Luzit te Vogel (Rruga e busheve) 1,421,400 

4 M.Punimesh"Unaza e Luzit te Vogel" (Rruga e busheve) 171,368 

5 Kolaudim Punimesh"Unaza e Luzit te Vogel" (Rruga e busheve) 23,381 

6 Asfaltim I rruges Synej-Bago 2,644,758 

7 M.Punimesh"Asfaltim I rruges Synej-Bago" 170,894 

8 Kolaudim .Punimesh"Asfaltim I rruges Synej-Bago" 23,292 

9 M.Punimesh "Rikonstruksion I rruges Golem-Mali Robit" 123,873 

10 
Sheshe urbane rikualifikim I trotuareve (Rivitalizim I qendres Luz I Vogel RrugA 

Synej-Vorrozen) 
1,844,667 

11 
M.Punimesh "Sheshe urbane rikualifikim I trotuareve (Rivitalizim I qendres Luz I 

Vogel RrugA Synej-Vorrozen) 
197,501 

12 
Kolaudim Punimesh "Sheshe urbane rikualifikim I trotuareve (Rivitalizim I 

qendres Luz i Vogel RrugA Synej-Vorrozen) 
27,384 

13 Rikualifikim I rrugicave te qytetit 9,314,984 

14 M.Punimesh "Rikualifikim I rrugicave te qytetit 156,918 

15 Rik rruges drita lagjia nr 2 kj 4,946,287 

16 M.Punimesh "Rik rruges drita lagjia nr 2 kj 157,584 

17 Rikualifikim I rruges kryesore fshati Qerret 7,483,111 

18 M.Punimesh "Rikualifikim I rruges kryesore fshati Qerret 163,483 

19 M.Punimesh "Rikonstruksion I rruges Rrakull-Synej 13,470 

20 Vazhdim I punimeve ne shetitoren nr 2 7,000,000 

21 Ndertim park Rekreativ lagjia nr 2 faza I 21,751,820 

22 Ndertim park Rekreativ lagjia nr 2 faza II 16,618,505 

23 Mbikeqyrje "Ndertim park Rekreativ lagjia nr 2 faza II 298,439 

25 I 200,000 

26 M.Punimesh "Rindertim shkolles 9 vjecare Qerret 454,540 

27 M.Punimesh "Rindertim shkolles 9 vjecare Golem 853,222 

28 Ujesjellesi I qytetit 258,282,576 

29 Mbikeqyrje ujesjellesi 2,266,260 

30 Blerje dhe zevendesim I pompave ekziztuese te ujerave te zeza Golem-Kavaje 35,640,003 

31 Linja e puseve 33,125,155 

32 Projektimi I ujerave te zeza 10,820,000 

33 Rikonstruksion I Shkolles Golem 58,563,740 

34 Rikonstruksion i shkolles 9-vjecare Razi Leka 116,413,160 

35 Rikualifikimi i Qendrës Kulturore Aleksandër Moisiu 37,476,409 

 36 Rikonstruksioni i shkolles se mesme , Aleksander Moisiu 150,717,562 

 37 Rehabilitim i ndricimit rrugor me sistemin LED  73,646,400 

  Totali 911,470,146 

 

Kriteri: Udhëzimi nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu 2, 

Klasa 2, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 231 “Investime në proces”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku:Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhet sistemimi në kontabilitet i llogarisë nr.231 “Investime në proces” 

dhe llogarive nr. 213/212 sipas rastit, për objekte të cilat janë marrë në dorëzim, duke kryer 

veprimin kontabël në debi të llogarisë së aktivit afatgjatë dhe në kredi të llogarisë së 

investimeve në proces. 

 

                                                 
30Projekti i ujërave të zeza. 
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Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimi e Llogarisë nr.26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, sipas 

të dhënave të pasqyruara për vitin ushtrimor 2021, vlera kontabël paraqitet në shumën 

525,916,831 lekë. 

Situata:Nga shqyrtimi i ekstraktit historik të Shoqërisë Aksionare “Ujësjellës Kanalizime 

Kavajë Sha” me NIPT J62903868I, u konstatua se Bashkia Kavajë zotëron 80.5% të 

aksioneve të kësaj shoqërie ose 525,982 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë secili, në total 

525,982,000 lekë. Pjesa tjetër e aksioneve të kësaj shoqërie, në sasinë 19.5% ose 127,412 

aksione, zotërohen nga Bashkia Rrogozhinë.  

Nga shqyrtimi i ekstraktit historik të Shoqërisë Aksionare “FCB”, u konstatua se Bashkia 

Kavajë zotëron 33% të aksioneve të kësaj shoqërie ose 46,260 aksione me vlerë nominale 

1,000 lekë secili, në total 46,260,000 lekë. 

Nga shqyrtimi i ekstraktit historik të Shoqërisë Aksionare “KFLV”, u konstatua se Bashkia 

Kavajë zotëron 5% të aksioneve të kësaj shoqërie ose 175 aksione me vlerë nominale 1,000 

lekë secili, në total 175,000 lekë. 

Nr. Emri i shoqërisë 
Zotërimi i aksioneve 

Në numër Në % Në vlerë 

1 Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sha 525,982 80.5 525,982,000 

2 Futboll Club Besa 46,260 33 46,260,000 

3 Klubi Futbollit Luz i Vogël 2008 175 5 175,000 

Totali 572,417,000 

Burimi: Qendra Kombëtare e Biznesit 

 

-Pra sa më sipër llogaria nr.26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” është nënvlerësuar me 

46,500,169 lekë + 16,000,000 lekë financime të Bashkisë Kavajë për Klubin e Futbollit B, të 

cilat nuk janë bërë shtesa në pjesëmarrjen në kapital = 62,500,169 lekë. 

-Gjithashtu konstatohet se Bashkia Kavajë vazhdon të zotërojë aksione në 2 klubet sportive 

“B dhe L.V”, megjithëse sipas nenit 8 në Ligjin nr.105/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime 

në ligjin nr. 79/2017 “Për Sportin”, përcaktohet shprehimisht: 

Neni 8 

Neni 22, “Kapitali shtetëror”, ndryshohet si më poshtë: 

1. Institucionet publike qendrore dhe vendore, që kanë në zotërim aksione të shoqërive 

tregtare sportive, brenda një viti nga hyrja në fuqi e këtij ligji31 i nxjerrin ato në shitje në 

përputhje me rregullat dhe procedurat e përcaktuara në legjislacionin në fuqi. 

2. Pas kalimit të këtij afati, institucionet publike qendrore dhe vendore nuk mund të zotërojnë 

aksione të shoqërive tregtare sportive. 

3. Nëse në përfundim të periudhës njëvjeçare, aksionet e zotëruara nga institucionet publike 

në shoqëritë tregtare sportive nuk shiten, këto të fundit marrin formën sipas përcaktimeve të 

nenit 21 të këtij ligji. 

 

-Pra sa më sipër Bashkia Kavajë duhet të kishte nxjerrë në shitje aksionet e saj, si dhe në rast 

se nuk realizohej procesi i shitjes së tyre, atëherë me Vendim të Këshillit Bashkiak, klubet e 

mësipërme duhet të krijoheshin nga e para, në formën e një shoqate sportive amatore. 

-Përgjatë vitit 2021 nga Bashkia Kavajë ka kryer financime ndaj Klubit të Futbollit Besa në 

vlerën 16,000,000 lekë. Kjo vlerë nuk është përkthyer në rritje të kapitalit të Bashkisë 

Kavajë32, e cila pas financimit do të ishte: 

-46,260,000 lekë financim deri në 31.12.2021, ose 46.260 aksione me vlerë nominale 1,000 

lekë + 16,000,000 lekë financime deri në 31.12.2021, ose vlera e financimit ishte 46,260,000 

lekë bëhet 62,260,000 lekë, ose 62.260 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë. 

                                                 
31 Hyrë në fuqi në muajin Shtator 2021 
32 Me vendim të aksionerëve të klubit. 
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Kriteri:Urdhri i Ministrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet 

Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”. 

Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kreu 3.1, pika 31, 

shkronja “b”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti:Llogaria nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë, Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe Drejtoria 

Juridike të marrë masat e nevojshme, për shitjen e aksioneve që zotëron në dy klubet e 

futobollit B dhe L.V. Në rast se nuk realizohet procesi i shitjes së tyre, atëherë me Vendim të 

Këshillit Bashkiak, klubet e mësipërme duhet të krijohen nga e para, në formën e një shoqate 

sportive amatore. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhen veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e 

vet” dhe kredi të llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 215 “Mjete transporti”. 

Situata: Llogaria 215 “Mjete transporti” paraqet vlerën neto të mjeteve të transportit në 

pronësi të Bashkisë Kavajë më datë 31.12.2021 në shumën 13,436,609 lekë. Llogaria 

analitike 215 e mjeteve të transportit me kosto historike pasqyrohet si më poshtë: 
Nr. Përshkrimi Debi Lekë 

1 Benz -250 KJ -5100  1,300,000 

2 Benz -250 KJ 5905A  985,000 

3 Automjet Volswagen tip BORA   1,721,750 

4 Automjet Volswagen tip BORA   1,721,750 

5 Automjet Volswagen BLU 1,380,000 

6 Veture Nafte Mitsubishi Blu  1,380,000 

7 Veture Nafte Mitsubishi Pajero Blu  1,380,000 

8 Eskavator me zinxhire Volvo Model FD 220 D 16,347,130 

9 Autoveture tip Mitsubishi 1,660,000 

10 Kamion Magirus   3,000,000 

11 Kamion vetshkarkues 7 ton(KJ88-04A) 2,575,656 

12 Kamion vetshkarkues 20 ton(KJ87-92A) 4,635,491 

13 Fadrome me targe VL22-72 D 5,521,200 

14 Eskavator rrugor  Varinski (KJ87-48A) 4,737,966 

15 Ëolsvagen transporter 4,159,500 

16 POL 1308 7,875,936 

17 POL0 905 7,875,936 

18 AA589IC 7,875,937 

  TOTALI 76,133,252.80 

 

-Nga shqyrtimi llogarisë analitike të mjeteve të transportit, rezulton se kemi klasifikim të 

gabuar të disa makinerive në këtë llogari, si 2 ekskavatorë dhe 1 fadromë për vlerën 

26,606,296 lekë të cilat janë makineri dhe jo mjete transporti, si dhe duhet të klasifikohen në 

llogarinë 214, si dhe për këto makineri duhet të aplikohet normë tjetër amortizimi (5%). 

Kriteri: Nomeklatura e llogarive të planit kontabël publik-instalime teknike, pajisje, 

instrumente dhe vegla pune – llogaria 7-shifrore 2140240-Paisje dhe makineri per 

konstrukione (ndertime); 2140260-Paisje pastrimi për rrugët; 2140320-Mjete dhe paisje te 

tjera teknike 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 215 “Mjete transporti”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku:Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 
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Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për kontabilizimin e saktë të llogarisë nr. 215 “Mjete transporti”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 202 “Studime dhe kërkime”. 

Situata: Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llogaria nr. 

202 “Studime dhe kërkime”, në vlerën 122,396,352 lekë në fund të vitit 2021. 

Në fund të vitit 2020 sipas formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” llogaria nr.202 “Studime dhe kërkime” paraqitet në vlerën 45,530,472 lekë, dhe 

në fund të vitit 2021 (kosto historike) në vlerën 122,396,352 lekë, si rrjedhojë e shtesave 

gjatë vitit në vlerën 76,865,880 lekë. 

Nga shqyrtimi i pasqyrës së aktiviteve afatgjata F7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata (kosto historike)”, rezulton se nuk është kryer amortizimi i llogarisë nr.202 

“Studime dhe kërkime”, në vlerën 18,359,452 lekë (kosto historike + shtesa – pakësime * 

15%) sipas normës 15% për aktivet afatgjata jomateriale. 

Kriteri: Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

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

ndryshuar, klasa 2 “Aktivet Afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël). 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 202 “Studime dhe Kërkime”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe 

të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku:Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 202 “Studime dhe 

Kërkime”, për vlerën 18,359,452 lekë. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr.211 “Pyje, Kullota, Plantacione”. 

Situata: Llogaria nr.211 në fund të vititi 2021 paraqitet në vlerën 0 lekë. Nga 

dokumentacioni i vendosur në dispozicion nga Drejtoria e Kadastrës Urbane, rezulton se 

Bashkisë Kavajë/ish Komunave, aktualisht NJA të Bashkisë Kavajë, nëpërmjet dy VKM33 i 

kanë kaluar në pronësi sipërfaqe pyje dhe kullota, të cilat nuk janë të kontabilizuara në 

llogarinë nr.211. Konkretisht me VKM nr.193, datë 21.02.2008 kanë kaluar 25 prona me 

sipërfaqe 528.25 Ha gjithësej/5.282.500 m2 * 165 lekë/m2 (cmimi referencë për tokën pyjore 

në zonën e Helmas34) = 871,612,500 lekë. Për këto sipërfaqe nuk është ngritur një grup pune 

me qëllim kryerjen e verifikimit fizik të tyre me qëllim përcaktimin e vlerës kontabël të 

llogarisë nr.211. 

Kriteri: Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 

1.2 “Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë”; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe 

Udhëzimi nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, Kap III, 

pika 30. 

Ndikimi/Efekti:Llogaria nr.211 “Pyje, kullota, plantacione” nuk paraqet situatën e vërtetë 

dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

                                                 
33 VKM nr.193, datë 21.2.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në 

pronësi të njësisë së qeverisjes vendore, komuna helmës të qarkut të tiranës”. VKM nr. 433, datë 8.6.2016, të këshillit të 

ministrave, “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit, dhe 

aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish-omunave/bashkive”, të ndryshuar. 
34 Përcaktuar në VKM nr.89, datë 03.0.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në RSH”. 
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Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masat e nevojshme për ngritjen e një 

grupi pune me qëllim kryerjen e verifikimit fizik dhe vlerësimin me vlerë financiare të 

sipërfaqeve të pyjeve, kullotave dhe plantacioneve, si dhe në vijim Drejtoria e Burimeve 

Ekonomike, të marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të 

llogarisënr.211 “Pyje, kullota, plantacione”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarive të klasës 2, aktivet afatgjata materiale, 

konkretisht llogaritë, 210 “Toka, troje, terrene”, 211 “Pyje Plantacione”, 212 “Ndërtesa e 

Konstruksione” dhe 213 “Rrugë, rrjete dhe vepra ujore”. 

Situata: Për llogaritë e mësipërme në Bashkinë Kavajë nuk ekziston një regjistër kontabël, 

ku të specifikohet analitiku i llogarisë, data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i 

aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve 

kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, 

vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar 

të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia etj. 

Kriteri: Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 

1.2 “Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë”; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe 

Udhëzimi nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, Kap III, 

pika 30. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e informacionit në mënyrë analtike për secilin aktiv si dhe 

mungesa e një regjistri kontabël për çdo llogari të aktiveve sjell një pasqyrim jo të saktë të 

këtyre vlerave kontabël. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

Rëndësia: I Lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të krijohet e mbahet regjistri i aktiveve të njësisë, duke specifikuar në mënyrë 

analitike secilin aktiv me informacione në lidhje me: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, 

përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e 

shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, 

vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

Për sa më sipërmbajnë përgjegjësi Drejtoresha e Burimeve Ekonomike znj. A.K dhe 

Përgjegjësja e Kontabiliteti zj. P.M. 

 

II.2.5.Auditimi mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

 

Titulli i gjetjes:Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Situata:Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve në mënyrë të 

përmbledhur zbatimi i rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

1. Me shkresën nr.322 prot., datë 25.01.2022 “Kthim përgjigje për raportin përfundimtar të 

auditimit dhe rekomandimet e lëna”, Bashkia Kavajë nuk ka respektuar afatin prej 20-ditësh 

për dërgimin e planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve, në përputhje me shkronjën 

(j), të nenit 15, të Ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit”. 

Shkalla e zbatimit: Ky detyrim ligjor nuk është zbatuar në afat. 
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2. Bashkia Kavajë nuk ka dërguar në KLSH, raportin mbi ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna, brenda afatit prej 6-muajsh, në përputhje me pikën 2 të nenit 30 të 

ligjit 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”. 

Shkalla e zbatimit: Ky detyrim ligjor nuk është zbatuar. 

 

3. Analizimi dhe nxjerrja e përgjegjësive në Bashkinë Kavajë: 

Nga KLSH janë lënë 83 rekomandime gjithsej, nga këto:  

-30 masa organizative; 

-7 masa shpërblim dëmi; 

-5 masa për eleminimin e efekteve negative të shkaktuara në administrimin e fondeve publike 

në përputhje me parimin e ekonomicitetit, eficiencës dhe efektivitetit; 

-7 masa për arkëtimin e të ardhurave të munguara; 

-5 masa për uljen e borxhit tatimor; 

-15 masa disiplinore; 

-14 masa administrative. 

 

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve është si më poshtë: 

-Për përmirësimin e gjendjes janë lënë 30 masa organizative dhe janë pranuar plotësisht, nga 

të cilat, 9 janë zbatuar, 4 zbatuar pjesërisht, 2 janë në proces zbatimi dhe 15 nuk janë zbatuar.  

Pra janë zbatuar 30% e masave organizative, 20% janë në process zbatimi dhe 50% nuk janë 

zbatuar. 

-Për shpërblimin e dëmit janë lënë 7 rekomandime për 11 subjekte në vlerën 30,998 mijë 

lekë. Nga 7 masa, 3rekomandime nuk janë zbatuar për vlerën 3,465 lekë dhe 4 për vlerën 

27,533 lekë janë në proces zbatimi. 

-Për arkëtimin e të ardhurave të munguara janë lënë 7 rekomandime për 951 subjekte në 

vlerën 65,088 mijë lekë dhe janë pranuar plotësisht. Nga 7 rekomandime 3janëzbatuar për 17 

subjekte për 17,100 mijë lekë, 1 rekomandim për vlerën 42,713 mijë lekë nuk është zbatuar, 

si dhe 3 rekomandime për vlerën 5,274 mijë lekë, janë në proces zbatimi. 

Pra janë zbatuar 26% e masave, 65% e tyre pa u zbatuar dhe 8% në proces zbatimi. 

-Për eleminimin e efekteve negative financiare janë lënë 5 rekomandime në vlerën 731,827 

mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime, 1 prej tyre është zbatuar, 2 

janë në proces zbatimi për vlerën 674,786 mijë lekë dhe 2 rekomandim për vlerën 

57,041 mijë lekë nuk janë zbatuar. 

-Për eleminimin e borxhit tatimor janë lënë 5 rekomandime për 1665 subjekte në vlerën 

375,042 mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime 4 prej tyre janë në 

proces zbatimi për 1623 subjekte në vlerën 366,242 mijë lekë, si dhe 1 është i pazbatuar për 

42 subjekte në vlerën 8,800 mijë lekë. 

-Janë lënë 15 masa disiplinore, të cilat janë zbatuar plotësisht. 

-Janë lënë 15 masa administrative, të cilat nuk janë zbatuar. 

 

Në mënyrë të përmbledhur në numër rezulton se nga 83 rekomandime të lëna, janë zbatuar 

24 prej tyre, ose 30%, janë zbatuar pjesërisht 4, ose 4%, janë në proces zbatimi 18, ose 21%, 

si dhe nuk janë zbatuar 30, ose 36% prej tyre. 

Pasqyruar në formë tabelare, si dhe përshkruese për çdo rekomandim në kapitullin “Anekse – 

Aneksi nr.4”. 

 

Më hollësisht rekomandimet e pazbatuara, proces zbatimi dhe zbatuar pjesërisht, për 

të cilat rikërkohet zbatimi i tyre, paraqiten si më poshtë vijon: 
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A. MASA ORGANIZATIVE: 

Nga 30 masa organizative të lëna për zbatim, janë zbatuar 9, janë në proces 2 masa, 

pjesërisht 4, dhe nuk janë zbatuar 15 masa organizative si vijon: 

1.1. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për 

përditësimin e Rregullores së Brendshme, miratimin e “Strategjisë për Menaxhimin e Riskut” 

dhe “Kodit Etik” në përshtatje me strukturën organizative të Bashkisë Kavajë. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

2.1. Rekomandimi:   

Sektori i Njësisë së Auditit të Brendshëm (NJAB), të marrë masa të kryej monitorimin e 

zbatimit të rekomandimeve.  

Të vendosë dhe mirëmbajë një sistem për monitorimin e trajtimit të rezultateve të 

komunikuara para Kryetarit të Bashkisë dhe Këshillit Bashkiak sipas Manualit AB. 

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

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

tarifave vendore, si dhe institucionet e varësisë të Bashkisë Kavajë. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

3.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorinë Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë 

masa që planifikimi i procedurave për investime/ shërbime dhe blerje mallrash të bëhet i mirë 

argumentuar mbi bazën e realizimit të ardhurave dhe jo të planifikimit. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

4.1. Rekomandimi: 

Drejtoria e Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masa për sigurimin e likuiditeteve, në 

mënyrë që të mos krijojë kufizime limiti të arkës (përjashtuar kufizimet e MFE), për 

likuidimin e faturave në kohë, për të ulur në maksimum nivelin e borxhit në fund të 

periudhave ushtrimore dhe shmangur bashkinë nga vështirësia financiare në të cilën ajo 

ndodhet. 

Zbatimi: Rekomandimi 4.1 nuk është zbatuar. 

5.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Kavajë në bashkëpunim me Drejtorinë e Personelit dhe Drejtorinë 

Juridike, të marrin masa që emërimet/ largimet dhe transferimet e punonjësve, të bëhet në 

zbatim të kuadrit ligjorë dhe të mos krijohen premisa për keqmenaxhim të fondeve. 

Për punonjësit e larguar për të cilët gjykata është shprehur në favor të tyre duke krijuar një 

shpenzim të panevojshëm për buxhetin e Bashkisë Kavajë në shumën 47,897 mijë lekë, të 

analizohen shkaqet dhe të dali përgjegjësia individuale e personave përgjegjës. 

Zbatimi: Rekomandimi është zbatuar pjesërisht. 

 

6.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorin e Burimeve Njerëzore Bashkia Kavajë, të 

marrin masa për plotësimin e dosjeve të personelit me vlerësimet e punonjëseve sipas afateve 

të përcaktuara në ligj, si dhe plotësimin e vendeve vakant me punonjës me status me arsim 

përkatës dhe të profilit sipas vendeve që kërkon pozicioni i punës me status.  

6.2. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë në bashkëpunim me Drejtorin e Burimeve Njerëzore Bashkia Kavajë, të 

ristrukturojë strukturën e Inspektoriatit të Mbrojtjes Territorit Bashkia Kavajë me specialist 

të fushës dhe në përputhje me kërkesat ligjore. 
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Zbatimi: Rekomandimi 6.1 është zbatuar pjesërisht. 

Zbatimi: Rekomandimi 6.2 është në proces zbatimi. 

 

7.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masa për ngritjen e një strukturë të veçantë për 

planifikimin vjetor të nevojave për karburant, bazuar kjo në numrin e mjeteve, gjendjet 

teknike të tyre, normativave të harxhimit sipas katalogut ose me procesverbal argumentimi, 

volumit të punës që kryhen në vitin paraardhës, sasi e cila duhet të miratohet në Këshillin 

Bashkiak. 

Zbatimi: Rekomandimi 7.1 nuk është zbatuar. 

 

8.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masa për ngritjen në kohë të komisioneve me specialist 

të fushës për marrjen në dorëzim të objekteve të përfunduara dhe të mos lejojë likuidimin e 

situacionit përfundimtar pa verifikuar cilësinë e punimeve në çdo objekt sipas 

projekt/preventivit të miratuar nga AK. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

9.1. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë, në bashkëpunim me IMTV-në, të marrin masa për të vendosur 

penalitete përkatëse në shumën 500,000 lekë, për të gjitha subjektet zhvilluese të lejeve të 

ndërtimit, për prishjen e objekteve të pamiratuara specifikisht në lejet e ndërtimit. 

Zbatimi: Rekomandimi 9.1 nuk është zbatuar. 

 

10.1. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masat e duhura për të rishikuar organikën, duke krijuar 

brenda Drejtorisë së Taksave, Tarifave Vendore, të Ardhurave dhe Borxhit, një pozicion të 

posaçëm pune që të mbulojë statistikat, bazat e të dhënave, koordinimin me drejtoritë e tjera 

brenda bashkisë dhe me institucionet e tjera (QKB, DRT, DRSHTRR, ASHK, UK, etj.), i cili 

krahas të tjerave të përditësojë bazën e të dhënave ekzistuese, duke përfshirë rakordimet 

mujore, me qëllim evidentimin e taksapaguesve dhe veçanërisht debitorëve, duke përgatitur 

rregullisht listat e subjekteve apo personave të cilët do të marrin njoftimet tatimore përkatëse 

dhe në rast mospagesash do t’u nënshtrohen masave shtrënguese. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

11.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, të marrë masa për të krijuar bazat e të dhënave për subjektet, tarifat apo 

taksat e të cilave mblidhen nëpërmjet agjentëve tatimorë, të kryqëzohet informacioni me 

institucionet e tjera përkatëse dhe rakordimet të bëhen në fund të çdo muaji sipas formularit 

përkatës të miratuar nga Ministri i Financave.  

11.2. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masa për ngritjen e një komisioni, me qëllim verifikimin 

e taksave dhe tarifave të vjela nga agjentët tatimorë, veçanërisht nga “U.K.Kavajë” Sha dhe 

në rast se do të evidentohen diferenca të pa mbledhura për taksat dhe tarifat vendore të cilat 

gjenerohen nëpërmjet agjentëve tatimorë (të cilat përbëjnë mungesë të ardhurash për 

buxhetin e saj), të fillojë procedurat për gjobitjen e agjentëve tatimorë me 50% të shumës së 

plotë të taksave/tarifave të pa mbledhura apo të shmangura. 

Zbatimi: Rekomandimi 11.1 është zbatuar pjesërisht. 

Zbatimi: Rekomandimi 11.2 nuk është zbatuar. 
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12.1. Rekomandimi:  

Drejtoria e Ekonomike të marrë masa për hartimin dhe mbajtjen e regjistrit të aktiveve të 

njësisë, duke specifikuar në mënyrë analitike secilin aktiv, me informacione në lidhje me: 

datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes 

në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje 

të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, 

datën e daljes nga pronësia. Në këtë regjistër të përfshihen edhe studimet dhe projektimet e 

hartuara nga punonjësit e Bashkisë Kavajë. 

12.2. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masa për nxjerrjen e urdhrave për krijimin e 

komisioneve për inventarizim e menjëhershëm të Aktiveve Afatgjata Materiale të pa 

inventarizuara deri më sot, përkatësisht për zërat: 210 “Toka, troje terrene”; 211 “Pyje, 

Kullota, Plantacione”; 212 “Ndërtime e konstruksione”; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”; 214 

“Instalime teknike, makineri e pajisje” dhe 215 “Mjete transporti”. Në llogaritjen e vlerës së 

këtyre aktiveve të merret në konsideratë kryerja e vlerësimeve të mëpasshme të aktiveve 

afatgjata materiale dhe shpenzimet e kryera për mirëmbajtjen e tyre, të cilat nuk janë shtuar 

në vlerën historike të aktivit përkatës. 

12.3. Rekomandimi:  

Drejtoria e Ekonomike, të marrë masa për të bërë sistemimet në kontabilitet dhe regjistrimin 

e pjesëmarrjes 80.5% në kapitalin aksionar të shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime Kavajë Sha” 

me vlerë totale 525,982,000 lekë; regjistrimin e pjesëmarrjes 33% të aksioneve të Shoqërisë 

Aksionare “Futboll Club Besa” me vlerë totale 15,160,000 lekë, si dhe regjistrimin e 

pjesëmarrjes 5% të aksioneve të Shoqërisë Aksionare “Klubi Futbollit Luz i Vogël 2008”, me 

vlerë totale 175,000 lekë. në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të 

llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

12.4. Rekomandimi:  

Drejtoria e Ekonomike, të marrë masa për të llogaritur amortizimin në mënyrë progresive dhe 

për t’i mbajtur në mënyrë kumulative në regjistrin e aktiveve së bashku me të gjitha detajet e 

tjera të regjistrit, të listuara në rekomandimin 3 më sipër. 

Zbatimi: Rekomandimi 12.1 nuk është zbatuar. 

Zbatimi: Rekomandimi 12.2 nuk është zbatuar. 

Zbatimi: Rekomandimi 12.3 nuk është zbatuar. 

Zbatimi: Rekomandimi 12.4 nuk është zbatuar. 

 

13.1. Rekomandimi: 

Kryetari i Bashkisë Kavajë, të ngrejë një grup pune për monitorimin e kontratës dhe në 

bashkëpunim me Mbikëqyrësin e Punimeve të verifikoje punët e kryera në terren, bazuar kjo 

në volumet e punëve faktike, në raport me numrin e punëtorëve dhe mjeteve të angazhuar në 

fakt, sipas akteve të mbajtura për këtë qëllim dhe vetëm në bazë të këtyre akteve të hartohet 

situacioni përkatës për likuidim e kontratave, konkretisht të kontratave: 

“Shërbim i pastrimit të njësive administrative Luz i Vogël, Synej dhe Helmas”, me fond limit 

71,356 mijë lekë për periudhë 3 vjeçare (2019 – 2022);  

“Shërbim i pastrimit të qytetit Kavajë”, me fond limit 164,120 mijë lekë për periudhë 3 

vjeçare (2019 – 2022); 

 “Shërbimi i pastrimit të njësisë administrative Golem”, me fond limit 255,581 mijë lekë me 

afat 3 vjeçar (2020 - 2023).  

13.2. Rekomandimi:  
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Kryetari i Bashkisë Kavajë të ngrejë një grup pune me specialist të fushës dhe të hartojë 

planin vendor të menaxhimit të integruar të mbetjeve për territorin që ka nën juridiksion dhe 

që kërkon shërbimin e pastrimit. 

Menjëherë  

Komenti Subjektit: Lidhur me rekomandimin 15.1 nuk rezulton të jetë ngritur grupi për 

monitorimin e 3 kontratave për shërbimin e pastrimit të NJA dhe qytetit Kavajë. Lidhur me 

rekomandimin nr.15.2 nuk është ngritur grupi i punës për hartimin e planit vendor për 

menaxhimin e integruar të mbetjeve, për të vazhduar më pas me miratimin e tij. 

Zbatimi: Rekomandimi 13.1 nuk është zbatuar. 

Zbatimi: Rekomandimi 13.2 nuk është zbatuar. 

 

14.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, gjatë hartimit të projektit/planit të buxhetit, të planifikojë saktë treguesit e 

planit të ardhurave mbi baza reale, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe objektiv të 

ardhurave, në mënyrë që të mos krijohen diferenca të dukshme midis parashikimit dhe 

realizimit të ardhurave. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

Komenti Subjektit: Lidhur me rekomandimin e mësipërm rezulton se plani i të ardhurave që i 

është përcjellë Drejtorisë së Burimeve Ekonomike nuk është bërë mbi bazën e realizimit të të 

ardhurave të vitit 2020, por mbi bazën e planit të vitit 2021, ku diferenca ndërmjet dy viteve 

(planifikim 2021 – realizim 2020) është rreth 214,000 mijë lekë më tepër, ç’ka sjellë që 

Bashkia Kavajë të planifikojë më tepër investime/ose më tepër likuidime përgjatë vitit 2021, 

ndërkohë që mundësitë financiare nga të ardhurat e veta janë më të pakta. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

  

15.1. Rekomandimi: 

Autoriteti Kontraktor Bashkia Kavajë, në hartimin e kontratave të furnizimit me karburant 

(gazoil, benzol dhe karburant për ngrohje), të marrin parasysh kriteret për vlerësimin e 

furniturës, si çmimin e bursës sipas Reuters, lëvruar sipas kushtit CIF Shqipëri, elementeve 

fiskalë, etje, referuar rregullave të prokurimit publik dhe Dokumenteve Standarde të 

Tenderit. Urdhër shpenzimet për vlerat e likuiduara nga Autoriteti Kontraktor për karburante, 

të shoqërohen me faturat tatimore, raportin e analizave nga Inspektorati Shtetëror Teknik dhe 

Industrial për sasinë e produktit të importuar, kjo për të vërtetuar cilësinë dhe standardet e 

furniturës lëvruar sipas kushtit CIF-Shqipëri dhe kushteve të kontratës.  

Menjëherë dhe në vazhdimësi 

Komenti Subjektit: Lidhur me rekomandimin 17.1 rezulton se në përllogaritjen e fondit limit 

(marzhi i fitimit) për prokurimin e karburantit për vitin 2022, njësia e prokurimit është bazuar 

në buletinin nr.171, datë 01.12.2021 për çmimin e karburantit sipas bursës PLATTS e datës 

23.11.2021. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

Për masa shpërblim dëmi KLSH i ka rekomanduarTitullarit të njësisë publike (Bashkia 

Kavajë), 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 30,998,772 lekë ndaj 10 

subjekteve. 

-Sa më sipër, për shpërblimin e dëmit janë lënë 7 rekomandime për 11 subjekte në vlerën 

30,998 mijë lekë. Nga 7 rekomandime, 1 prej tyre nuk është pranuar për vlerën 2,966 mijë 
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lekë, si dhe 6 rekomandime janë pranuar plotësisht, ngatë cilat 4 janë në proces zbatimi dhe 2 

pa zbatuar, si vijon: 

1.1. Rekomandimi: 

Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike Bashkia Kavajë, të marrë të 

gjitha masat administrative e ligjore në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës prej 2,966,207 

lekë, në ngarkim të shoqërisë “VH”. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

2.1. Rekomandimi: 

Nga ana Drejtorisë së Financës në bashkëpunim Drejtorinë Juridike, të ndiqen të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, 

për arkëtimin e vlerës prej 403,072 lekë me TVSh, vlerë e cila duhet t’i kthehet bashkisë nga 

subjekti “K” ShPK. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

3.1. Rekomandimi: 

Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Sektorin e Menaxhimit të Kontratave, të marrë 

masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për 

arkëtimin e demit në vlerën 96,618 lekë nga shoqëria “B”, sipas kontratës së lidhur nr. 

1791/1, datë 23.8.2019. 

Zbatimi: Rekomandimi nuk është zbatuar. 

 

4.1. Rekomandim:  

Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për arkëtimin e 

vlerës prej 2,189,722 lekë pa TVSh nga shoqëria “V.H” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 2577/2 prot., datë 23.08.2018,  me objekt “Ndërtim i Parkut Rekreativ, 

Lagjja nr. 2, tek ish Ushtria”, Faza I”, Bashkia Kavajë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

5.1. Rekomandim:  

Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për arkëtimin e 

vlerës prej 231,662 lekë pa TVSh nga shoqëria “V.H” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1094/2 prot., datë 20.03.2019,  me objekt “Ndërtim i Parkut Rekreativ, 

Lagjja nr. 2, tek ish Ushtria”, Faza II”, Bashkia Kavajë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të 

gjitha shkallët e gjykimit. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

6.1. Rekomandim:  

Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për arkëtimin e 

vlerës prej 3,031,317 lekë pa TVSh nga shoqëria “V.H” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 1094/2 prot., datë 20.03.2019, me objekt “Unaza Lindore e Kavajës”, 

Bashkia Kavajë”, Bashkia Kavajë, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 
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7.1. Rekomandim:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë në bashkëpunim me Drejtorinë e Planifikimit dhe Kontrollit të 

Zhvillimit të Territorit, të marrin masa që 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 arkëtimin e 

diferencës së papaguar për shkak të keq llogaritjes së TNI-së në vlerën 22,080,265 lekë, 

respektivisht: 

- Vlera 4,952,191 lekë nga subjekti zhvillues “S” – njoftuar me shkresën nr.464 prot., datë 

04.02.2022; 

- Vlera 5,550,124 lekë nga subjekti zhvillues “SC” njoftuar me shkresën nr.462 prot., datë 

04.02.2022 

- Vlera 116,784 lekë nga subjekti zhvillues “NL” njoftuar me shkresën nr.463 prot., datë 

04.02.2022. 

- Vlera 1,562,510 lekë nga subjekti zhvillues “JA” njoftuar me shkresën nr.465 prot., datë 

04.02.2022. 

- Vlera 9,898,656 lekë nga subjekti zhvillues “EA” – nuk administrohet dokumentacion. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

D. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

-Për eleminimin e efekteve negative financiare janë lënë 5 rekomandime në vlerën 731,827 

mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime të lëna, 1 prej tyre është 

zbatuar, 2 nuk janë zbatuar dhe 2 janë në proces zbatimi, si vijon: 

 

1.1. Rekomandim:  

Për shkeljet e konstatuara nga grupi i auditmit të KLSH, ti  analizojë arsyet e kualifikimit të 

padrejtë të operatorëve ekonomikë, dhe të marrë masa për eliminimin e praktikave të tilla, 

kjo për të bërë të mundur përdorimin më me efektiv të fondeve të prokura me vlerë 669,895 

mijë lekë. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

2.2. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë nëpërmjet Njësisë së Auditit të Brendshëm, të planifikojë kryerjen e një 

misioni auditimi me qëllim verifikimin e të gjitha pagesave të bëra prej saj në drejtim të 

klubeve të futbollit ku ajo është aksionare, si dhe të verifikojë të gjitha pagesat e bëra nga 

aksionarët e tjerë për rritjen e kapitalit aksionar. Në rast se konstatohen mospërputhje apo 

parregullsi dhe pagesa jo në përpjesëtim me detyrimet sipas pjesëmarrjes, të kryejë të gjitha 

procedurat për rritjen e përqindjes të zotërimit të kapitalit të kësaj shoqërie ose për kthimin e 

vlerave financiare të paguara më tepër, duke llogaritur edhe interesat apo kamatat përkatëse. 

2.3. Rekomandimi:  

Këshilli Bashkiak Kavajë, të marrë masa për të nxjerrë përgjegjësitë në lidhje me pagesat e 

bëra jashtë kompetencave ligjore nga Kryetari i Bashkisë Kavajë, nëse është e nevojshme të 

krijojë komisionet përkatëse apo edhe me ndihmën e ekspertëve të jashtëm, deri në shlyerjen 

e plotë të këtyre pagesave nëse konsiderohen në dëm të buxhetit bashkiak, si dhe të mos 

lejojë në të ardhmen përsëritjen e fenomeneve të tilla. 

Zbatimi: Rekomandimi 2.2 nuk është zbatuar. 

Zbatimi: Rekomandimi 2.3 nuk është zbatuar. 

 

3.1. Rekomandimi: 



 

99 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masa dhe të nxjerrë përgjegjësinë e personave për sasinë 

e pemëve të munguara në objekt prej 264 pemë me vlerë 2,767,700 lekë, si dhe për 

mosmirëmbajtjen e pemëve, ku evidentohet se 125 pemë me vlerë 2,123,400 lekë, janë të 

pariciklushme, duke kërkuar zëvendësimin e tyre ose dëmshpërblim të vlerës nga personat 

përgjegjës.  

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

 

TË ARDHURAT E MUNGUARA. 

-Për arkëtimin e të ardhurave të munguara janë lënë 7 rekomandime për 951 subjekte në 

vlerën 65,088 mijë lekë dhe janë pranuar plotësisht. Nga 7 rekomandime 3janëzbatuar për 17 

subjekte për 17,100 mijë lekë, 1 rekomandim për vlerën 42,713mijëlekë nuk është zbatuar, si 

dhe 3 rekomandime për vlerën 5,274 mijë lekë, janë në proces zbatimi, si vijon: 

1.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë të marrë masa për të kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë në rrugë ligjore 

arkëtimin e vlerës prej 4,326,750 lekë, duke llogaritur dhe shtuar vlerën e kamatëvonesave 

për të gjitha rastet e detyrimeve të paarkëtuara në afat, duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj 

debitorëve. 

1.2. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, të marrë masa që për kontratat në vijim, procesverbali i dorëzimit të plazhit 

të bëhet në formën e një liste kontrolli, ku të përfshihen të gjitha kriteret detyruese dhe 

kufizuese për stacionin e plazhit, për sigurinë e njerëzve dhe për kryerjen e pagesave. 

Zbatimi: Rekomandimi është në proces zbatimi. 

2.2. Rekomandimi:  

Drejtoria e Planifikimit të Zhvillimit të Territorit në Bashkinë Kavajë, në bashkëpunim dhe 

bashkërendim me Drejtorinë e Taksave, Tarifave Vendore, të Ardhurave dhe Borxhit, të 

ndjekë procedurat e njoftimit të personave për detyrimet, si dhe të vijojë me masa 

shtrënguese deri në arkëtimin e vlerës 42,713,638 lekë nga individët e listuar si debitorë në 

Pasqyrën përkatëse bashkëlidhur këtij Projekt Raport Auditimit me CD, bazuar në 

legjislacionin tatimor. 

Zbatimi: Rekomandimi 2.2 nuk është zbatuar. 

 

3.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë të saktësojë listat e bizneseve të cilat kanë qenë zbatuese të projekteve të 

investimeve të prokuruar për vitet 2017-2020, pavarësisht nëse kanë selinë kryesore jashtë 

territorit të Bashkisë Kavajë dhe që ushtrojnë aktivitet me adresë dytësore në këtë territor, si 

dhe të nxjerrin njoftim detyrimet për taksat dhe tarifat vendore, të ndjekin të gjitha 

procedurave administrative deri në arkëtimin e vlerës totale 947,859 lekë nga këto detyrime 

vendore të papaguara. 

Zbatimi: Rekomandimi është zbatuar pjesërisht. 

 

E/1. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR. 

-Për eleminimin e borxhit tatimor janë lënë 5 rekomandime për 1665 subjekte në vlerën 

375,042 mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime 4 prej tyre janë në 

proces zbatimi për 1623 subjekte në vlerën 366,242 mijë lekë, si dhe 1 është i pazbatuar për 

42 subjekte në vlerën 8,800 mijë lekë, si vijon: 

1.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, të marrë masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për 

arkëtimin e detyrimeve të paarkëtuara nga subjektet fizikë/juridikë, për të gjitha detyrimet 

tatimore të pa mbledhura ndaj 1,623 subjekteve debitorë në vlerën prej 196,103,969 lekë, 



 

100 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

(160,872,821 lekë detyrime + 35,231,148 lekë kamatëvonesa) (sipas Pasqyrave bashkëlidhur 

në CD), duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare  

Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ASHK (për pasuritë e paluajtshme),  

Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Drejtoria e taksave, tarifave vendore, të 

ardhurave dhe borxhit Kavajë, të angazhohet për të verifikuar dhe monitoruar në vend 

aktivitetin tregtar të tatimpaguesve, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një shume 

jo më pak se 50% të qarkullimit të realizuar. 

Nëse edhe pas njoftimeve zyrtare bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga 

ana Drejtorisë së zhvillimit ekonomik dhe menaxhimit financiar dhe Drejtorisë Juridike të 

Bashkisë Kavajë, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre 

masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të R.SH. 

1.2. Rekomandimi:  

Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masat e duhura për të organizuar punën dhe për të 

vendosur para përgjegjësisë punonjësit të cilët janë bërë shkak për mosndjekjen e borxhit 

tatimor, krijimin e detyrimeve nga taksat dhe tarifat vendore, mangësitë në hartimin e listave 

të debitorëve familjarë dhe mungesën totale të ndjekjes së detyrimeve të papaguara nëpërmjet 

vendosjes së masave shtrënguese. 

Zbatimi: Rekomandimi 1.1 është në proces zbatimi. 

Zbatimi: Rekomandimi 1.2 është në proces zbatimi. 

 

2.1. Rekomandimi: 

Inspektorati Mbrojtjes Territorit Vendor Bashkia Kavajë, për ndërtimet e kundërligjshme të 

nxjerrë urdhrat e ekzekutimit dhe të rikërkohet Inspektorati Kombëtar të Mbrojtjes Territorit, 

për hartimin e një plani të përbashkët veprimi duke mbështetur me forca dhe mjete me qëllim 

zbatimin vendimeve të ekzekutimit të ndërtimeve të kundërligjshme. 

Inspektorati Mbrojtjes Territorit vendor (IMTV) Bashkia Kavajë, të përcjellë në kontabilitet 

dhe të vazhdojë procedurat për arkëtimin e 42 gjobave në vlerën 8,800,000 lekë, sipas Aneks 

2.2.6 bashkëlidhur Raport Auditimit.  

Në rastet e mos pagesës të vlerës gjobave brenda afatit 5 ditor kur të dërgohen në Gjykatë për 

kthimin në tituj ekzekutiv të përllogariten edhe kamat vonesat 2 për qind për çdo ditë vonesë, 

deri në një muaj. 

Zbatimi: Rekomandimi 2.1 nuk është zbatuar. 

 

3.1. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, të ngrejë një grup punë me specialistë të fushës, për të hartuar regjistrin e 

familjeve që disponojnë tokë bujqësore, sipas të dhënave të marrë nga institucionet 

përgjegjëse (ASHK Kavajë dhe Qarku Tiranë), si dhe të verifikohet situata e pagesave pasi të 

grumbullohen dhe të mirë strukturohen të gjitha të dhënat në Drejtorinë e taksave, tarifave 

vendore, të ardhurave dhe borxhit. Për familjet fermerë debitorë të nxirren njoftim-vlerësimet 

e detyrimeve për të gjithë kohën e papaguar për vlerën 142,598,299 lekë dhe për mospagesën 

të ndiqen procedurat e tjera administrative apo penale në strukturat e tjera përkatëse, sipas 

rastit.  

3.2. Rekomandimi:  

Bashkia Kavajë, të marrë masa për ngritjen e grupit të punës, për evidentimin e familjeve 

ndaj të cilave nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore, të hartohet regjistri 

përkatës me të dhënat e evidentuara në terren, si dhe të ndiqen të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerave debitorë. Gjithashtu 

Bashkia Kavajë të bashkëpunojë me “UK Kavajë” sha për arkëtimin e vlerës debitorë prej 
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27,539,874 lekë dhe nëse ka shmangie në lidhje me ndjekjen dhe mos arkëtim të detyrimeve 

për taksën e ndërtesës dhe tarifën e pastrim-gjelbërim-ndriçimit të aplikohet masë 

administrative këtij agjenti tatimor. 

Zbatimi: Rekomandimi 3.1 është në proces zbatimi. 

Zbatimi: Rekomandimi 3.2 është në proces zbatimi. 

(Në mënyrë të detajuar zbatimi i rekomandimeve paraqitet në aneksin nr.4 pika 4 

bashkëlidhur raportit të auditimit) 

Kriteri: Ligji Nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa j).Shkresa nr.614/18, datë 13.12.2021e 

dërgimit të Raportit Përfundimtar të Auditimit, si dhe rekomandimeve për përmirësimin e 

situatës. 

Shkaku: Mosmarrje e masave për vënien në zbatim të rekomandimeve të lëna në auditimin e 

mëparshëm 

Ndikimi/Efekti:Risk i shtuar në aktivitetin e Bashkisë Kavajë, ku mangësi të konstatuara në 

auditimin e mëparshëm vazhdojnë të përsëriten. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të analizojë situatën e mos zbatimit plotësisht të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH-ja, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, 

si dhe të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për 

rizbatimin e plotë të tyre. 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME:  
 

Për përmirësimin e punës në të ardhmen, rekomandojmë: 
 

A.MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i proçedurave për përgatitjen e PBA 2021-2023 dhe 

buxhetin vjetor 2021, u konstatua se:  

-Nuk janë kryer konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit të Bashkisë Kavajë; 

-Kryetari i Bashkisë Kavajë nuk ka përgatitur dhe dërguar për miratim në këshillin bashkiak, 

kalendarin e programit buxhetor afatmesëm dhe të buxhetit vjetor; 

-Nga Kryetari i Bashkisë nuk është ngritur Grupi për Menaxhimin Strategjik, strukturë e cila 

është përgjegjëse për menaxhimin, garantimin e cilësisë dhe monitorimin e zbatimit të 

sistemit të integruar të planifikimit; 

-Nuk dokumentohet plotësisht, pasi në dosjen përkatëse të PBA, nuk administrohet 

dokumentacioni mbi kërkesat e bëra për fondet nga Drejtorët e Drejtorive të Bashkisë 

Kavajë, në rolin e menaxherëve të programeve buxhetore përkatëse; 

-Nga Kryetari i Bashkisë nuk është nxjerrë udhëzimi vjetor për përgatitjen e buxhetit;  

-Nuk janë planifikuar fonde për investime për shtimin dhe përmirësimin e fondit 

pyjor.Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

shkronjën “ç” e nenit 5, pika 1 e nenit 33, pika 1 e nenit 35, pika 1 e nenit 37 në Ligjin nr. 

68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Pika 5 e nenit 23 në Ligjin nr. 9385, datë 

04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, në fuqi për periudhën deri më datë 

12.06.2020, si dhe në pikën 3 të nenit 13 në Ligjin nr. 57/2020 “Për pyjet”, hyrë në fuqi më 

datë 13.06.2020; Pika 29, shkronjat “a-h” të pikës 38 në Udhëzimin nr.23, datë 30.07.2018 

“Për proçedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të 

Auditimit) 

1.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike, të 

marrë masat e nevojshme që gjatë fazave të planifikimit të buxhetit afatmesëm dhe atij 
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vjetor, të ngrejë Grupin e Menaxhimit Strategjik, si dhe të dokumentohen kërkesat buxhetore 

nga çdo drejtues programi ekonomik i Bashkisë Kavajë. 

-Gjithashtu për çdo vit të kryen konsultime me grupet e interesit gjatë hartimit dhe miratimit 

të projekt-buxhetit afatmesëm dhe atij vjetor, si dhe të planifikohen fonde për investime në 

ekonominë pyjore në pronësi të Bashkisë Kavajë. 

Në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të lidhura nga Bashkia Kavajë për 

kryerjen e punëve publike dhe listës së projekteve sipas PBA 2021-2023, u konstatua se në 2 

raste për vlerën totale të kontratave 5,813 mijë lekë, janë ndërmarrë angazhime buxhetore pas 

datës 15 tetor të vitit 2021, për projekte të cilat nuk janë pjesë e PBA 2021-2023. Këto 

projekte janë:“Ndërtim muri mbajtës, fshati Kryemëdhenj” në vlerën 3,111 mijë lekë, si dhe 

“Blerje bojë për lyerje godinash” në vlerën 2,701,800 lekë. Veprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra nëshkronjën “c” në pikën 4 të nenit 36 në Ligjin 

nr.68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” dhe pikën 2 të VKM nr. 807, datë 

16.11.2016 “Për disiplinimin e angazhimeve buxhetore”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

2.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe njësia 

e prokurimit, të marrë masa për eleminimin e praktikave të ndërmarrjes së angazhimeve 

buxhetore pas datës 15 Tetor të vitit buxhetor, për projekte të cilat nuk janë planifikuar në 

PBA. 

Në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i planifikimit të proçedurave për investime publike, 

konstatohet se niveli i realizimit të investimeve kapitale të planifikuara në vitin 2021 

paraqitet masën 82%. Kjo diferenc është krijuar si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që 

do të thotë se nga Bashkia Kavajë në fillim të vitit buxhetor planifikohen procedura të 

prokurimit publik, duke mos u mbështetur në planifikime realiste të të ardhurave të veta nga 

taksat dhe tarifat vendore dhe ky planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, duke mos përshtatur 

shpenzimet buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të realizuara. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në shkronjën “a” në 

nenin 5, në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; Nenin 47 në ligjin 

nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i 

ndryshuar, si dhe pikën 24 dhe 25 në nenin 3 në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë, i ndryshuar. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

3.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe Drejtoria e të Ardhurave Vendore, 

të marrë masa për një planifikim të studiuar të të ardhurave të veta, duke u mbështetur mbi 

parashikime realiste. Mbi bazën e këtyre të ardhurave të parashikohet edhe plani i 

investimeve publike, me qëllim që investimet e planifikuara në buxhet të kenë burime 

financimi të sigurta për t’u realizuar. Nëse gjatë vitit ka mosrealizim të të ardhurave të 

planifikuara, atëherë me vendim të këshillit bashkiak, duhet të korrigjohet edhe plani i 

shpenzimeve, brenda afateve që përcakton kuadri rregullator në fuqi. 

Në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pagesave të kryera nëpërmjet bankës u konstatua se 

në fund të vitit 2021 rezultojnë të pa likuiduara gjithsej 103 fatura tatimore (investime, mallra 

dhe shërbime) të krijuara përgjatë periudhës 2012-2021 për vlerën 241,841,533lekë, nga të 

cilat 14,621,420 lekë i përkasin vitit 2021, ndërsa 148 fatura për detyrimin ndaj OSHEE në 

vlerën 482,050,135 lekë, si dhe 57 vendime gjyqësore me vlerën 57,083,541 lekë, nga të cilat 
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6,253,498 lekë i përkasin vitit 2021. Nga shqyrtimi i raportit të vetëvlerësimit financiar për 

vitin 2021, rezulton se vlera e detyrimeve të prapambetura të Bashkisë Kavajë ndaj palëve të 

treta raportuar në MFE, përbëhet nga detyrime për vendime gjyqësore dhe shpenzime 

korrente, shpenzime kapitale në vlerën 730,464,832 lekë. Nga përllogaritjet e kryera nga 

grupi i auditimit, mbi bazën e dokumentacionit të vendosur në dispozicion, rezulton se vlera 

e stokut të detyrimeve të prapambetura në 31.12.2021, që duhej të raportohej në MFE duhet 

të ishte në vlerën 1,223,857,303 lekë. Drejtoria e Burimeve Ekonomike në Bashkinë Kavajë 

në raportin e shkallës së vështirësisë financiare, nuk ka përfshirë vlerën e detyrimeve për 

likujdimin e kamatë-vonesave ndaj OSHEE, detyrimin për shpronësimet përgjatë vitit 2021, 

gjithësej në vlerën 493,392,471 lekë raportuar më pak në MFE.Veprimet e mësipërme bien 

në kundërshtim me përcaktimet e bëra në udhëzimin nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për 

menaxhimin e vështirësisë financiare për njësitë e vetëqeverisjes vendore”; Kreun XI pika 1, 

neni 56 në Ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”; 

Udhëzimin e MFE nr.37, datë 06.10.2020 “Për monitorimin dhe publikimin periodik të 

stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së përgjithshme”; Pikat 8 dhe 184 të 

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

ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

4.1. Rekomandimi:Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, të marrë masa për 

rakordimin e detyrimit dhe lidhjen e një akt-marrëveshje me OSHEE për likuidimin pjesor të 

detyrimeve për faturat e energjisë elektrike, duke shmangur rritjen e vijueshme të kamatë-

vonesave. Gjithashtu të marrë masa për likujdimin në kohë të të gjitha detyrimeve ndaj të 

tretëve, duke paraqitur pranë degës së thesarit, të gjithë dokumentacionin përkatës brenda 

afatit 30 ditor nga momenti i prerjes së faturës. 

-Planifikimin e grafikut të likuidimit të detyrimeve të prapambetura, si dhe respektimin e tij 

gjatë zbatimit të buxhetit, duke patur në konsideratë burimin e fondeve për likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura. 

4.2. Rekomandimi:Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, të marrë masat e nevojshme 

për raportimin e saktë të stokut të detyrimeve të prapambetura ndaj palëve të treta, duke kryer 

sistemimet e nevojshme në llogarinë 4864. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i llogarisë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” të pasqyrave 

financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo llogari, e cila përfaqëson të 

drejtat e Bashkisë Kavajë për arkëtim ndaj të tretëve, është pasqyruar më pak, për vlerën 

223,179,324 lekë duke mos përfshirë në mënyrë të plotë këto të drejta, si vijon: 

-92,227,145 lekë më pak për detyrimet e biznesit të vogël dhe të madh; 

-58,736,713 lekë më pak për detyrimet e kategorisë “Familjar”; 

-52,687,413 lekë më pak për taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve 

informale; 

-30,176,258 lekë për gjoba të IMTV; 

-6,049,341 lekë detyrimi i UK Sh.A Kavajë; 

-38,770 lekë për tarifa të Drejtorisë së Mbrojtjes së Konsumatorit; 

-Debitorët e fshatrave turistik në NJA Golem janë mbivlerësuar për vlerën 6,358,315 lekë;  

Konstatohet se në pasiv të bilancit nuk pasqyrohet llogaria nr. 470 “Llogari në pritje – të 

ardhura për t’u marrë” (me kundërparti llogarinë nr.468), e cila kreditohet në momentin e 

konstatimit të të drejtave për t’u arkëtuar. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në shkronjën “ë”, pika 3, neni 12 në ligjin nr.10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; Pikën 1 në nenin 11 në 

ligjin nr.25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; Rubrika 2.3, paragrafi 21, 

shkronja “c” në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 
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raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i 

ndryshuar.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

5.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për vlerësimin, si dhe kontabilizimin e plotë dhe të saktë të të drejtave të Bashkisë 

për arkëtim nga të tretët, në llogarinë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” me kundërparti 

llogarinë nr. 470 “Të ardhura për t’u marrë”. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

6. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje” të 

pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo llogari, e cila 

përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, është pasqyruar më shumë, për 

vlerën 64,977,455 lekë. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me 

përcaktimet e bëra në pikën 3.2 “Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të të tretëve 

(klasa 4) – funksionimi kontabël i llogarive të tjera të klasës 4” në udhëzimin nr.8, datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

6.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete 

nën ruajtje”, si dhe duke njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm 

për të likuiduar vlerën e garancisë, të cilave ju ka kaluar afati i përcaktuar në kontratë dhe 

investimi për të cilën është mbajtur garancia është marrë në dorëzim. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr.683 “Shuma tё parashikuara tё 

shfrytëzimit” të pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo 

llogari, është pasqyruar më pak për vlerën 48,996,073 lekë. Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 1.1.5 “Grupi i llogarive 15 – 

Shuma të parashikuara për rreziqe e shfrytëzime” në udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për 

disa ndryshime në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

7.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhen veprimet kontabël në llogarinë nr. 683 “Shuma të parashikuara të 

shfrytëzimit” duke e debituar atë në momentin e njohjes dhe kredituar llogarinë nr. 150 

“Shuma tё parashikuara pёr rreziqe e shpenzime. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr.467 “Kreditor të tjerë” me kundërparti 

llogarinë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” të pasqyrave financiare të Bashkisë 

Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo llogari, është pasqyruar më pak, për vlerën 

26,313,337 lekë, e ndarë si vijon: 

-vendimet gjyqësore në vlerën 7,886,046 lekë (një pjesë e këtyre vendimeve janë likuiduar 

pjesërisht në periudhën Prill-Maj 2022); 

-detyrime të ndryshme të Bashkisë Kavajë ndaj palëve të treta në vlerën 3,292,919 lekë; 

-detyrimet për shpronësim në vlerën 15,134,372 lekë35.Veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në udhëzimin nr. 8, datë 9.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

                                                 
35 VKM nr. 551, datë 29.9.2021 “Për shpronësimin për interes publik të pronarëve të pasurive të paluajtshme, pronë private, 

që preken nga projekti “Unaza Lindore e Kavajës”. 
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Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar - “funksionimi kontabël i llogarive të 

klasës 4”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

8.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhet vlerësimi, si dhe kontabilizimi i plotë dhe i saktë i detyrimeve të 

bashkisë ndaj të tretëve, në llogarinë nr. 467 “Kreditorë të ndryshëm”. Në përfundim të 

merren masa për raportimin e detyrimeve të prapambetura në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

9. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i llogarisë nr. 231 “Investime në proces” të pasqyrave 

financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, e cila përfaqëson shpenzime për investime të pa 

përfunduara, u konstatua se kjo llogari, është pasqyruar më tepër për vlerën 911,470,146 

lekë, investime të përfunduara por të pasqyruara në llogaritë financiare të klasës 2. Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Kreun 2, klasa 

2 në udhëzimin nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

9.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhet sistemimi në kontabilitet i llogarisë nr.231 “Investime në proces” 

dhe llogarive nr. 213/212 sipas rastit, për objekte të cilat janë marrë në dorëzim, duke kryer 

veprimin kontabël në debi të llogarisë së aktivit afatgjatë dhe në kredi të llogarisë së 

investimeve në proces. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 
 

10. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i llogarisë nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta” të 

pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo llogari është 

nënvlerësuar me 62,500,169 lekë gjithsej, e ndarë si vijon: 46,500,169 lekë diferencë e pa 

kontabilizuar si rrjedhojë e shtesave në pjesëmarrjen në kapital në Klubin Sportiv “B” të bëra 

në fillim të vitit 2021, 16,000,000 lekë financime të Bashkisë Kavajë për Klubin e Futbollit B 

gjatë vitit 2021, të cilat nuk janë bërë shtesa në pjesëmarrjen në kapital. 

-Gjithashtu konstatohet se Bashkia Kavajë vazhdon të zotërojë aksione në 2 klubet sportive 

“B L.V”, në kundërshtim me nenin 8 të ligjit nr.105/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 79/2017 “Për Sportin”. 

-Pra sa më sipër Bashkia Kavajë duhet të kishte nxjerrë në shitje aksionet e saj, si dhe në rast 

se nuk realizohej procesi i shitjes së tyre, atëherë me Vendim të Këshillit Bashkiak, klubet e 

mësipërme duhet të krijoheshin nga e para, në formën e një shoqate sportive amatore. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra nënenin 

8 në ligjin nr.105/2020 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 79/2017 “Për Sportin”; 

Urdhrin e Ministrit të MFE nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet 

Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57, si dhe me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr.14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”; Kreun 3.1, 

pika 31, shkronja “b” në udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të 

Auditimit) 

10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë, Drejtoria e Burimeve Ekonomike dhe 

Drejtoria Juridike të marrë masat e nevojshme për shitjen e aksioneve që zotëron në dy 

klubet e futobollit B dhe L.V. Në rast se nuk realizohet procesi i shitjes së tyre, atëherë me 
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Vendim të Këshillit Bashkiak, klubet e mësipërme duhet të krijohen nga e para, në formën e 

një shoqate sportive amatore. 

10.2. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, që të kryhen veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e 

vet” dhe kredi të llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

11. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i llogarisë nr. 202 “Studime dhe kërkime” të 

pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se nuk është kryer 

amortizimi i llogarisë nr.202 “Studime dhe kërkime”, në vlerën 18,359,452 lekë sipas normës 

15% për aktivet afatgjata jomateriale. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 2, Klasa 2 “Trajtimi kontabël për AAGJ 

jomateriale, shkronja “d” në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, si dhe 

pikën 36 “Pёr aktivet afatgjata jo materiale, amortizimi tё llogaritet me metodёn lineare me 

normё amortizimi 15%” në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të 

Auditimit) 

11.1. Rekomandimi: Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 202 “Studime dhe 

Kërkime”, për vlerën 18,359,452 lekë. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr.211 “Pyje, Kullota, Plantacione” të 

pasqyrave financiare të Bashkisë Kavajë për vitin 2021, u konstatua se kjo llogari pasqyrohet 

në vlerën 0 lekë. Nga dokumentacioni i vendosur në dispozicion nga Drejtoria e Kadastrës 

Urbane, rezulton se Bashkisë Kavajë dhe ish komunave, aktualisht NJA të Bashkisë Kavajë, 

nëpërmjet dy VKM36 i kanë kaluar në pronësi sipërfaqe pyje dhe kullota, të cilat nuk janë të 

kontabilizuara në llogarinë nr.211. Konkretisht me VKM nr.193, datë 21.02.2008 kanë kaluar 

25 prona me sipërfaqe 528.25 Ha gjithsej/5.282.500 m2 * 165 lekë/m2 (çmimi referencë për 

tokën pyjore në zonën e Helmas37) = 871,612,500 lekë. Për këto sipërfaqe nuk është ngritur 

një grup pune, me qëllim kryerjen e verifikimit fizik të tyre dhe përcaktimin e vlerës 

kontabël. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e 

bëra në pikën 1.2 në nenin 9 në Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i 

ndryshuar; Pikat 26, 27, 30 dhe 74 në udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar; si dhe pikën 30 në kapitullin III në 

udhëzimin nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 79-92, të Raportit të Auditimit) 

12.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masat e nevojshme për ngritjen e 

një grupi pune me qëllim kryerjen e verifikimit fizik dhe vlerësimin me vlerë financiare të 

sipërfaqeve të pyjeve, kullotave dhe plantacioneve, si dhe në vijim Drejtoria e Burimeve 

                                                 
36 VKM nr.193, datë 21.2.2008 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave, pyje dhe kullota, që do të transferohen në 

pronësi të njësisë së qeverisjes vendore, komuna helmës të qarkut të tiranës”. VKM nr. 433, datë 8.6.2016, të këshillit të 

ministrave, “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe kullotave publike, sipas listave të inventarit, dhe 

aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish-omunave/bashkive”, të ndryshuar. 
37 Përcaktuar në VKM nr.89, datë 03.0.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në RSH”. 
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Ekonomike, të marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të 

llogarisënr.211 “Pyje, kullota, plantacione”. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

13. Gjetje nga auditimi:Në Bashkinë Kavajë, në  vitin për llogaritë nr.210 “Toka, troje, 

terrene”, nr.211 “Pyje Plantacione”, nr.212 “Ndërtesa e Konstruksione”, nr.213 “Rrugë, 

rrjete,vepra ujore”, nr.214 “Instalime teknike, makineri e pajisje” dhe aktivet afatshkurtra, 

nuk është hartuar regjistri kontabël, ku të specifikohen të dhënat e nevojshme, si data e hyrjes 

ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, data e daljes në përdorim, data e 

skadencës, vlera e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhja, personi përgjegjës, vlera e akumuluar të amortizimit, koha e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlera e akumuluar e shpenzimeve të mirëmbajtjes, data e daljes nga pronësia 

etj. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

nëKapitullin III, neni 9, pika 1.2 në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i 

ndryshuar; Pikat 26, 27, 30 dhe 74 ne udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar; Kapitullin III, pika 30 në udhëzimin nr. 8, 

datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithsshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 

79-92, të Raportit të Auditimit) 

13.1. Rekomandimi:Drejtoria e Burimeve Ekonomike Bashkia Kavajë, të marrë masat e 

nevojshme, për hartimin e regjistrit të aktiveve të njësisë, i cili minimalisht duhet të 

përmbajë: datën e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën 

e daljes në përdorim, datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që 

sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të 

amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të 

mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të dispozitave ligjore për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin e brendshëm, u konstatua se ka mangësi në njohjen dhe zbatimin e 

pesë komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, si më poshtë vijon: 

-Nuk ka programe të trajnimit për zhvillimin profesional të stafit. 

-Rregullorja e brendshme nuk reflekton plotësisht ndryshimet në strukturën e bashkisë. Në 

raste të caktuara detyrat nuk janë të qarta dhe të plota.  

-Në rregulloren e brendshme nuk ka të përcaktuar linja komunikimi ndërmjet sektorëve të 

ndryshëm të bashkisë, si shkëmbimi i informacionit ndërmjet Drejtorisë së Urbanistikës dhe 

Drejtorisë së të Ardhurave, për subjektet të cilat janë pajisur me leje për kryerjen e punimeve 

ndërtimore dhe që duhet të pajisen me NIPT sekondar, për të ushtruar aktivitet në Bashkinë 

Kavajë. 

-Për vitin 2021 nuk ka pasur plan-veprimi për menaxhimin financiar dhe kontrollin. 

-Nukështëhartuar“Hartaeproçesittëmenaxhimittëburimeve njerëzore”. 

-Për vitin 2021 nuk dokumentohet ngritja dhe funksionimi i GMS. 

-Nuk është hartuar rregjistri dhe strategjia e menaxhimit të riskut.  

-Në Bashkinë Kavajë, Drejtoria e Burimeve Ekonomike për mbajtjen e kontabilitetit operon 

me programin “EXCEL” dhe jo me program kontabiliteti. Drejtoria e të Ardhurave nuk ka 

një sistem informatik për administrimin e taksave dhe tarifave vendore, por veprimet kryen 

në programin “EXCEL”. 

-Nuk ka një proçedurë të përshtatshme për hedhjen e të dhënave në një sistem rezervë (back-

up) apo për ruajtjen e tij, pra nuk ka një plan menaxhimi të riskut të IT për rikuperimin e të 

dhënave në raste fatkeqësish. 
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-Sipas verifikimit të grupit të auditimit, faqja Web e bashkisë është jashtë funksionit, pra nuk 

sigurohet transparenca e institucionit dhe e drejta për informim. 

-Monitorimi i progresit lidhur me arritjen objektivave dhe analiza e shkaqeve për dështimet e 

mundshme nga ana e drejtuesve të programeve buxhetore nuk lidhet me monitorimin e 

veprimtarive të kontrollit para faktit dhe pas faktit në lidhje me ligjshmërinë dhe 

rregullshmërinë, duke marrë parasysh parimet e ekonomizimit, të efiçencës e të efektivitetit. 

-Nuk është raportuar në MFE pyetësori i vetëvlerësimit të sistemit të kontrollit të brendshëm 

dhe deklarata e cilësisë për vitin 2021. 

-Në Bashkinë Kavajë mungojnë rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

Ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” i ndryshuar; 

Udhëzimin e MFE nr. 16, datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”; Manualin 

e MFK, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016, i ndryshuar. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 16-24, të Raportit të Auditimit) 

14.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, drejtorët e drejtorive, si dhe përgjegjësat e 

sektorëve, të marrë masa për hartimin dhe miratimin e strategjisë së menaxhimit të risqeve, 

me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet identifikimi, analiza, kontrolli dhe përditësimi 2 

herë në vit i risqeve që mund të kenë efekt negativ në arritjen e objektivave të institucionit. 

14.2. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë, të marrë masa për vendosjen në funksion të 

faqes zyrtare të institucionit me qëllim rritjen e transparencës dhe raportimit të aktivitetit të 

Bashkisë Kavajë. 

14.3. Rekomandimi:Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues të marrë masa që të 

planifikojë dhe kryejë investim në program kompjuterik të liçencuar, për mbajtjen e 

kontabilitetit, administrimin e taksave dhe tarifave vendore etj. 

14.4. Rekomandimi: Drejtori i Drejtorisë Juridike të kryejë ndryshimet e nevojshme në 

rregulloren e brendshme të institucionit me qëllim shmangien e mbivendosjes dhe 

përcaktimin e qartë të detyrave për çdo pozicion pune. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi funksionimin dhe veprimtarinë e NJAB Bashkia 

Kavajë përgjatë vitit 2021, u konstatua se: 

-Nuk është kryer auditim me qëllim vlerësimin dhe monitorimin e funksionimit të sistemit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos ofruar siguri dhe këshilla për 

titullarin e njësisë publike nëse ky sistem është ngritur në përputhje me rregullat, standardet 

dhe parimet e menaxhimit të shëndoshë financiar. 

-Nuk është ngritur Komiteti i Auditimit. 

-Në auditimet e kryera për vitin 2021, konstatohet se nuk është planifikuar kryerja e 

auditimeve tematike për zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

-Në përfundim të auditimeve të kryera përgjatë vitit 2021 nuk është dhënë opinion i 

auditimit. 

-Për vitin 2021, konstatohet se nuk janë mbuluar me auditim aktivitete që kryen Bashkia 

Kavajë, të cilat janë vlerësuar nga vetë NJAB me risk të lartë, si Drejtoria e Burimeve 

Ekonomike, Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe Menaxhimit të Aseteve, Drejtoria Ligjore, 

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, prokurimet publike etj. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimin e bërë në shkronjën “ç” në 

nenin 6, nenin 13, shkronja “ç” në nenin 14 në Ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”; Ligjin nr.9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”Urdhrin nr.4, 

datë 10.01.2020 të Ministrit të Ministrisë së Financës dhe Ekonomisë “Për miratimin e disa 
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shtesave dhe ndryshimeve në manualin e auditimit të brendshëm, miratuar me urdhërin 

nr.100, datë 25.10.2016”; Udhëzimin nr.42, datë 27.10.2020 “Mbi ndjekjen e zbatimit te 

rekomandimeve tii dhena nga auditimi i brendshëm në sektorin publik”; Pikën 3.1.3 në 

manualin e auditimit të brendshëm, miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr.100, datë 

25.10.2016, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 24-25, të Raportit të 

Auditimit) 

15.1. Rekomandimi: Njësia e Auditimit të Brendshëm, Bashkia Kavajë, të marrë masa për të 

planifikuar dhe kryer auditime në fushat e veprimtarisë së institucionit që paraqesin rrisk të 

lart, si vlerësimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, prokurimet 

publike, administrimi i taksave dhe tarifave vendore nga zyra e taksave në NJA Golem etj, në 

mënyrë që t’i ofrojë mbështetje titullarit të njësisë vendore në arritjen e objektivave. 

Në vijimësi 

 

15.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masa për ngritjen dhe 

funksionimin e Komitetit të Auditimit të Brendshëm. 

Brenda 6-mujorit të dytë të vitit 2022 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në auditimin e mëparshëm rezultoi se nga 83 rekomandime të lëna, 24 prej tyre, ose 

30%, janë zbatuar pjesërisht 4, ose 4%, janë në proces zbatimi 18, ose 21%, si dhe nuk janë 

zbatuar 30, ose 36% prej tyre.  

-Për shpërblimin e dëmit janë lënë 7 rekomandime për 11 subjekte në vlerën 30,998 mijë 

lekë. Nga 7 masa, 3 rekomandime nuk janë zbatuar për vlerën 3,465 lekë dhe 4 për vlerën 

27,533 lekë janë në proces zbatimi. 

-Për arkëtimin e të ardhurave të munguara janë lënë 7 rekomandime për 951 subjekte në 

vlerën 65,088 mijë lekë dhe janë pranuar plotësisht. Nga 7 rekomandime 3 janë zbatuar për 

17 subjekte për 17,100 mijë lekë, 1 rekomandim për vlerën 42,713 mijë lekë nuk është 

zbatuar, si dhe 3 rekomandime për vlerën 5,274 mijë lekë, janë në proces zbatimi. 

Pra janë zbatuar 26% e masave, 65% e tyre pa u zbatuar dhe 8% në proces zbatimi. 

-Për eleminimin e efekteve negative financiare janë lënë 5 rekomandime në vlerën 731,827 

mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime, 1 prej tyre është zbatuar, 2 

janë në proces zbatimi për vlerën 674,786 mijë lekë dhe 2 rekomandim për vlerën 

57,041 mijë lekë nuk janë zbatuar. 

-Për eleminimin e borxhit tatimor janë lënë 5 rekomandime për 1665 subjekte në vlerën 

375,042 mijë lekë, të cilat janë pranuar plotësisht. Nga 5 rekomandime 4 prej tyre janë në 

proces zbatimi për 1623 subjekte në vlerën 366,242 mijë lekë, si dhe 1 është i pazbatuar për 

42 subjekte në vlerën 8,800 mijë lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 92-111, të 

Raportit të Auditimit) 

16.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë të analizojë situatën e mos zbatimit 

plotësisht të rekomandimeve të dërguara nga KLSH-ja, duke nxjerrë përgjegjësitë e 

personave përgjegjës, si dhe të hartojë plan pune të veçantë e të marrë të gjitha masat e 

duhura ligjore për rizbatimin e plotë të tyre. 

Menjëherë 
 

B.MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE FINANCIARE TË 

KONSTATUARA NË ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET 

 
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të buxhetit lidhur me likuidimin e 

detyrimeve të prapambetura, rezulton se Bashkia Kavajë për zbatimin e vendimeve gjyqësore 
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me objekt dëmshpërblim page për largime nga puna të punonjësve, për vitin 2021 ka 

shpenzuar vlerën 23,330 mijë lekë, për 50 raste, të cilat përbëjnë shpenzime pa ekonomicitet, 

eficiencë dhe efektivitet, pasi praktikisht për një pozicion pune paguhen dy persona. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit bashkëlidhur, konkretisht për 20 praktika likuidimi të 

vendimeve gjyqësore të përzgjedhura në mënyrë rastësore, u konstatua se janë kryer 

likuidime pjesore, megjithëse Bashkia Kavajë ka pasur disponibilitete në thesar. Gjithashtu 

në urdhrin e Titullarit të institucionit për likuidimin e vendimeve gjyqësore të mësipërme, 

nuk është nxjerrë përgjegjësia administrative ndaj personit që nëpërmjet 

veprimeve/mosveprimeve të tij (largimit nga puna, moslikuidimit në kohë të detyrimit pa 

krijuar shpenzime të përmbarimit) ka krijuar detyrime ndaj Bashkisë Kavajë. Analizimi i 

arsyeve të humbjeve të vendimeve gjyqësore dhe nxjerrja e përgjegjësive administrative, do 

të ndikonte pozitivisht në korrigjimin e praktikave të gabuara të ndjekura nga njësia vendore 

në proceset e largimit të punonjësve nga puna dhe për çështje të tjera gjyqësore dhe si 

rezultat shmangien e tyre në të ardhmen dhe uljen e shpenzimeve financiare negative në 

buxhet.Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në nenin 2 në Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, si dhe pikën 60 të Udhëzimit nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

1.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë dhe Drejtoria e Burimeve Ekonomike, të 

marrë masat e nevojshme që gjatë hartimit të kërkesave buxhetore (PBA dhe buxhet vjetor) 

të planifikojë grafikun e likuidimit të plotë të detyrimeve të prapambetura nga vendimet 

gjyqësore, si dhe respektimin e tij gjatë zbatimit të buxhetit.  

1.2. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë, të analizojë të gjitha rastet e vendimeve 

gjyqësore që do të zbatojë, me qëllim përcaktimin e shkaqeve që kanë sjellë humbjen e 

çështjes gjyqësore. Rezultatet e analizës të shërbejnë për shmangien në të ardhmen të 

proçedurave të gabuara të ndjekura për çështjen e largimit të punonjësve nga puna dhe 

çështje të tjera, me qëllim uljen e efekteve negative financiare në buxhet. 

  Menjëherë dhe në vijimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i proçedurës për planifikimin e tarifës së dhënies me 

qira të hapësirës së plazhit për ushtrimin e aktivitetit “Stacion plazhi”, u konstatua se 

periudha për të cilën është përllogaritur vlera e qirasë për subjekt është 3 muaj (Qershor-

Korrik-Gusht) me çmimin 300 lekë/m2/3 muaj, ose 100 lekë/m2/1 muaj. Në vijim, nga 

shqyrtimi i VKM nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e rregullores për kushtet dhe kriteret 

e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, i ndryshuar, konkretisht pikën 11 të nenit 

538, rezulton se aktiviteti i stacionit të plazhit minimalisht duhet të zgjasë 5 muaj në vit, që do 

të thotë 2 muaj më tepër nga çfarë ka përcaktuar Bashkia Kavajë në paketën fiskale, pra nga 

Bashkia Kavajë nuk arkëtohet detyrimi për shfrytëzimin e hapësirës së plazhit për 5 muaj, 

por vetëm për 3 muaj, pasi e ka hequr detyrimin e mësipërm nëpërmjet përcaktimit të bërë në 

paketën fiskale të vitit 2021. Kjo situatë ka ndikuar në planifikimin e gabuar të të ardhurave 

nga tarifa e qirasë, rrjedhimisht edhe në reduktimin e të ardhurave që mund të arkëtojë 

Bashkia Kavajë nga dhënia me qira e hapësirës së plazhit. Nëse Bashkia Kavajë do të kishte 

përcaktuar nivelin e tarifës për kohëzgjatjen 5 muaj dhe jo për 3 muaj, për 96 subjekte që 

kanë marrë me qira hapësirën e plazhit për vitin 2021, do të rriste mundësitë e saj për të 

arkëtuar 26,797 mijë lekë më tepër. Për sa më sipër Bashkia Kavajë nuk ka administruar 

asetet me eficiencë dhe efektivitet dhe vlera prej 29,797 mijë lekë përbën të ardhura të 

                                                 
38 “Stacioni i plazhit duhet të mbahet i hapur nga subjektet të paktën gjatë afatit nga data 1 maj deri më 30 

shtator të çdo viti dhe gjatë kësaj periudhe duhet të ofrojë të gjitha shërbimet e të përmbushë të gjitha kushtet 

minimale të përcaktuara në bazë të tipologjisë së plazhit ku do të ushtrohet aktiviteti”. 
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munguara për buxhetin e bashkisë, për shkak të mos planifikimit të tyre në paketën fiskale. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikat 

24 dhe 25 në ligjin nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe nenin 2 në ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, 

faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

2.1. Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Kadastrës Urbane 

Bashkia Kavajë, të marrë masat e nevojshme duke bërë ndryshimin në paketën fiskale të 

kohëzgjatjes së qiradhënies së hapësirës së plazhit (minimalisht 4-5 muaj me çmimin 100 

lekë/m2/muaj) me qëllim rritjen e të ardhurave që arkëtohen nga tarifa e qiradhënies për 

objektin e mësipërm, si dhe eliminimin e efekteve negative financire në buxhetin e Bashkisë 

Kavajë. 

Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2023 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore për vitin 2021, u konstatua senë fund të vitit 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA në 

mënyrë progresive janë 1668 subjekte debitore të kategorisë së taksapaguesve privat në 

vlerën 323,261 mijë lekë, nga të cilët brenda vitit 2021 janë krijuar 494 subjekte në vlerën 

42,109 mijë lekë, e ndarë si më poshtë vijon: 

-120 subjekte “Biznesi i Madh” në vlerën 24,249 mijë lekë; 

-374 subjekte “Biznesi i Vogël” në vlerën 17,859 mijë lekë. 

Referuar të dhënave të vendosura në dispozicion nga DAV Bashkia Kavajë, rezulton se nga 

fillimi i vitit 2021 deri në përfundim të tij kemi rritje të debitorëve të kategorisë “Biznes”, për 

vlerën 42,109 mijë lekë. Për debitorët e mësipërm, përjashtuar DAV pranë Bashkisë Kavajë, 

zyrat e taksave dhe tarifave vendore në NJA Golem, Helmas, Synej dhe Luz i Vogël, nuk 

kanë përllogaritur rast pas rasti kamatë vonesë për subjektet debitore. 

-Në raport me numrin e subjekteve debitore të krijuar brenda vitit 2021 janë zbatuar masa 

shtrënguese (vetëm bllokim të llogarisë bankare) për 11% të tyre, për më tepër nuk është 

vazhduar me marrjen e masave të tjera shtrënguese në rend shterues, si bllokimi i aktivitetit 

të biznesit, vendosje e barrës hipotekore, barrë siguruese, deri në kallëzim penal. Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 76, nenin 

114 dhe nenin 117 të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në RSh”, i 

ndryshuar; Pikat 1, 2 dhe 7 në nenin 4, neni 22/5, nenin 26, neni 34 në ligjin nr.9632, datë 

30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; Nenin 64 në ligjin nr.139/2015 

“Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12, pikën 2 të nenit 42 në ligjin 

nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Paketën fiskale të vitit 2021. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

3.1. Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë të marrë masa për nxjerrjen e njoftim vlerësimit 

tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës debitore 

323,261 mijë lekë (principal dhe kamatë vonesë). 

Menjëherë 
 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë për taksimin 

dhe tarifimin39 e subjekteve me aktivitet “Hoteleri”,u konstatua se ndjekja e taksës së fjetjes 

në hotel aplikohej bazuar në akt-rakordimet e sektorit të kontrollit në terren me subjektet 

tregtare përgjatë periudhës Korrik-Shtator (2 akt rakordime për hotel) me tarifën 70 

lekë/natë/personi për hotele nën 4 yje dhe 175 lekë për hotele 4-5 yje. Ky dokument nuk 

është i saktë, pasi nuk paraqitej panorama e plotë e lëvizjes (akomodimit) të personave në 

hotel, por thjeshtë bëhej një konfirmim i deklaratës së subjektit (vetëdeklarim). Gjithashtu, në 

                                                 
39 Taksa e fjetjes, ndërtesës, truallit, si dhe tarifat e pastrimit, ndriçimit dhe gjelbërimit. 
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8 raste u konstatua se subjekte të ndryshme me aktivitet “Hoteleri” nuk janë të regjistruar në 

regjistrin e taksave dhe tarifave vendore të DAV Bashkia Kavajë dhe për rrjedhojë nuk janë 

taksuar dhe tarifuar në përputhje me përcaktimet e bëra në paketën fiskale të vitit 2021. 

Përveç rasteve të mësipërme, për 10 subjekte të tjera, megjithëse administrohej informacion 

për bazën e taksës së fjetjes, ndërtesës, truallit, pastrimit, gjelbërimit dhe ndriçimit, 

konstatohet se nuk është aplikuar saktë niveli i taksës dhe tarifës sipas paketës fiskale të vitit 

2021. Të gjitha veprimet dhe mosveprimet e mësipërme kanë krijuar të ardhura të munguara 

për buxhetin e bashkisë në vlerë 3,430 mijë lekë. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Kreun I, shkronja “a” dhe “c” pika I.3 dhe 

Kreun II në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë për vitin 2021; Pikën 7 në nenin 4, nenin 20, 

nenet 20-25 në Kreun IV të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

Vendore” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të 

Auditimit) 

4.1. Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për përditësimin e 

regjistrit të taksave dhe tarifave vendore me subjektet e mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 3,430 

mijë lekë. 

Menjëherë 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore, u konstatua senë fund të vitit 2021 në Bashkinë Kavajë dhe NJA janë 9756 familje 

debitore për vlerën 55,814 mijë lekë, nga të cilat 6704 familje për vlerën 17,257 mijë lekë 

janë debitorë të krijuar brenda vitit 2021. Për arkëtimin e vlerës debitore, nga sektori i 

mbledhjes së borxhit nuk është marrë asnjë masë (njoftimin e vlerësimit të detyrimit tatimor, 

bllokimin e llogarive bankare, etj). Gjithashtu ndaj Bashkisë Kavajë rezulton të jetë debitor 

edhe UK Sh.A Kavajë për kohën kur ka pasur rolin e agjentit tatimor për mbledhjen e 

taksave dhe tarifave vendore ndaj kategorisë “Familjar”. Detyrimi që ka UK Sh.A Kavajë në 

fund të vitit 2021 ndaj Bashkisë Kavajë është në vlerën prej 6,049 mijëlekë. Nga DAV 

Bashkia Kavajë për këtë situatë nuk janë marrë masat ligjore (aplikimin e gjobave) ndaj 

agjentit tatimor UK Sh.A Kavajë. 

-Problematikë e konstatuar nga auditimi i arkëtimit të taksave dhe tarifave vendore për 

kategorinë “Familjar”, rezulton edhe për 1081 familje që banojnë në fshtratat turistikë në 

NJA Golem, të cilat prej vitit 2011 deri në vitin 2021 nuk kanë likuiduar detyrimet që kanë 

ndaj Bashkisë Kavajë për taksën e ndërtesës, truallit, si dhe tarifën e pastrimit dhe shërbimit, 

duke krijuar një vlerë debitore prej 246,072 mijë lekë, nga të cilat 8,524 mijë lekë, janë 

krijuar brenda vitit 2021. Për familjet debitore në vitin 2021, nga zyra e taksave në NJA 

Golem nuk është përllogaritur kamatë-vonesë. Lista me familjet debitore i është përcjellë 

DAV Bashkia Kavajë nga zyra e taksave në NJA Golem, por nga sektori i mbledhjes së 

borxhit pranë DAV Bashkia Kavajë, në vitin 2021 nuk janë marrë masa shtrënguese për 

arkëtimin e detyrimit.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

76, nenin 114 dhe nenin 117 të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në 

RSH”, i ndryshuar; Pikat 1, 2 dhe 7 në nenin 4, neni 22/5, nenin 26, neni 34 në ligjin nr.9632, 

datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; Nenin 64 në ligjin 

nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12, pikën 2 të nenit 

42 në ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Paketën fiskale të vitit 

2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

5.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kavajë të marrë masat e nevojshme, për të analizuar 

situatën e krijuar me efekt mosarkëtimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore nga 

abonentët familjarë, si rrjedhojë e bllokimit të llogarive bankare të UK Sh.A., Kavajë, 
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vlerësimin e detyrimit dhe aplikimin e penaliteteve ndaj UK Sh.A Kavajë. 

5.2. Rekomandimi: DAV Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore nga taksat familjare 

prej 307,936 mijë lekë. 

Menjëherë 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë në planifikimin 

e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar” rezultoi se në Bashkinë Kavajë dhe 

NJA taksohen gjithësej 9399 familje. Me qëllim vlerësimin nëse nga DAV Bashkia Kavajë 

është bërë planifikimi saktë i taksave dhe tarifave për kategorinë “familjar”, u kryqëzua 

informacioni i administruar nga DAV Bashkia Kavajë me informacionin e administruar nga 

Zyra e Gjendjes Civile në Bashkinë Kavajë e NJA. Nga përllogaritjet e kryera, rezultoi se 

nuk janë përfshirë në taksat dhe tarifat vendore, gjithsej 13972 familje, ku diferenca më e 

lartë është në Qytetin e Kavajës për 11675 familje, duke vijuar me NJA Synej për 1074 

familje, si dhe NJA Golem për 942 familje.Kjo situatë ka ndikuar negativisht në të ardhurat 

që mund të arkëtojë Bashkia Kavajë nga taksat dhe tarifat vendore ndaj kategorisë 

“Familjar”, sepse nëse do të bënim përllogaritjet për Qytetin e Kavajës vetëm për tarifën e 

pastrimit dhe shërbimit, për numrin e familjeve të pataksuara, do të kishim 1,300 lekë (tarifë 

pastrimi dhe shërbimi) * 11675 familje të pa taksuara dhe tarifuara = 15,177,500 lekë, më 

pak planifikuar për tarifën vendore të pastrimit dhe shërbimit. 

-Situata e mësipërme, është krijuar edhe për arsye se në vitin 2020 është ndërprerë 

marrëveshja e bashkëpunimit me UK Sh.A Kavajë40, ku ky i fundit ka pasur rolin e agjentit 

tatimor për mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar”. Praktikisht 

sa i takon taksimit të kategorisë “Familjar” për Qytetin e Kavajës, DAV Bashkia Kavajë 

takson vetëm ato familje të cilat kanë një aktivitet ekonomik, pasi vetëm tek kjo kategori e ka 

të mundur identifikimin dhe ndjekjen e proçedurave ligjore për arkëtimin e taksave dhe 

tarifave vendore. Gjithashtu situata e mësipërme tregon se DAV Bashkia Kavajë nuk ka një 

regjistër të përditësuar të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Familjar”, duke patur 

në konsideratë këtu edhe gjeneralitetet (adresën, sipërfaqen, qëllimin e përdorimit, të dhënat 

për taksapaguesin) që përcaktohen në VKM nr.132, datë 7.3.201841, i ndryshuar, detyrim për 

t’u pasqyruar në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV  të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në ligjin nr.68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”;VKM nr.132, datë 07.03.2018 Për metodologjinë për 

përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës 

për kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin 

e bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të 

taksës”, i ndryshuar; Kreun II, pika II.1 në Paketën Fiskale për vitin 2021. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

6.1. Rekomandimi: DAV Bashkia Kavajë në bashkëpunim me Administratorët e Njësive 

Administrative, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve të pataksuara me taksat 

dhe tarifat vendore dhe përditësimin e regjistrit të familjeve, me qëllim reduktimin e të 

ardhurave të munguara, si rrjedhojë e mostaksimit të plotë të kategorisë “Familjar”. 

 Menjëherë 
 

                                                 
40 Me vendimin nr. 94, datë 21.08.2020, i konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Tiranë me shkresën nr. 1276/2 prot., datë 

04.09.2020. 
41 Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për 

kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të 

kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës. 



 

114 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë për arkëtimin e 

taksës së tokës bujqësore, u konstatua se vlera debitore në fund të vitit 2021 është 160,889 

mijë lekë, e cila në krahasim me fillimin e vitit 2021 është rritur me 18,953 mijë lekë. 

Përgjatë vitit 2021 janë gjithsej 6758 familje debitore për vlerën 18,953 mijë lekë, ku peshën 

më të madhe të familjeve debitore e ka NJA Golem, duke vijuar me NJA Helmas. Arkëtimi i 

kësaj takse paraqitet me problem në Bashkinë Kavajë, për arsye se familjet të cilat taksohen 

për tokën bujqësore nuk njoftohen ose të merren masa të tjera, me qëllim arkëtimin e kësaj 

takse. DAV Bashkia Kavajë arkëtimin e kësaj takse e mundëson vetëm kur familjari ose 

personi që ka në përdorim/pronësi tokë bujqësore, aplikon pranë Bashkisë Kavajë për të 

marrë një vërtetim/shërbim të caktuar. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4 të ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 2 të nenit 42 në 

ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Pikën 2 në nenin 89 në ligjin nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

Kreun I, shkronja “b” në Paketën Fiskale për vitin 2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, 

faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

7.1. Rekomandimi: DAV Bashkia Kavajë të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore prej 160,889 mijë 

lekë nga taksa e tokës bujqësore. 

Menjëherë 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë në planifikimin 

e taksës për tokën bujqësore, rezultoi se në Bashkinë Kavajë dhe NJA taksohet gjithsej 

9764.4 Ha sipërfaqe tokë bujqësore. Me qëllim vlerësimin nëse nga DAV Bashkia Kavajë 

është bërë planifikimi saktë i taksës së tokës bujqësore, u kryqëzua informacioni i 

administruar nga DAV Bashkia Kavajë me informacionin e administruar nga agronomët e 

NJA mbi sipërfaqen e tokës bujqësore, familjet që kanë në pronësi/përdorim tokë bujqësore 

dhe kategorinë e bonitetit. Nga përllogaritjet e kryera, bazuar në kategorinë e bonitetit, 

sipërfaqen e tokës bujqësore për çdo familje, rezultoi se planifikimi i taksës së tokës 

bujqësore duhet të bëhet për vlerën 26,198 mijë lekë/6,198 mijë lekë janë planifikuar më pak 

nga DAV Bashkia Kavajë, për t’u arkëtuar nga taksa e tokës bujqësore.Gjithsej tokë 

bujqësore sipas agronomëve në krahasim me informacionin që administrohet nga DAV 

Bashkia Kavajë rezulton se janë 886 Ha më pak, por diferencat rezultojnë në sipërfaqe sipas 

kategorisë së bonitetit, fenomen i cili ndikon në rritjen e planifikimit të të ardhurave nga 

taksa e tokës bujqësore.Situata e mësipërme tregon gjithashtu se regjistri i taksës për tokën 

bujqësore ka mangësi në përditësimin e numrit të subjekteve objekt taksimi.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

7 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave 

Vendore” i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”; Kreu I, shkronja “b” në Paketën Fiskale për vitin 2021. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

8.1. Rekomandimi: DAV Bashkia Kavajë në bashkëpunim me Administratorët e NJA-ve, 

Specialistët e taksave familjare, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve me tokë 

bujqësore sipas të dhënave të agronomëve të Bashkisë Kavajë, duke evidentuar familjet me 

tokë bujqësore dhe të pataksuar, me qëllim planifikimin e saktë të të ardhurave nga taksa e 

tokës bujqësore dhe reduktimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë. 

Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2023 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së DAV Bashkia Kavajë për taksimin e 

familjeve që kanë në pronësi ose përdorim tokë bujqësore u konstatuan mangësi në taksimin 
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e tyre në NJA Luz, Golem dhe Synej. Duke qenë numri i lartë i personave që kanë në pronësi 

ose përdorim tokë bujqësore, vlerësimi i taksimit nga grupi i auditimit u bë mbi bazë 

grupimi, pra familjet në një fshat me të njëjtin mbiemër. Konkretisht diferenca e krijuar si 

rrjedhojë e taksimit të gabuar është në vlerën 3,047 mijë lekë që përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë, e ndarë si më poshtë vijon: 

-Në NJA Luz rezultuan diferenca për 44 familje/443 persona për vlerën1,857 mijë lekë, 

taksuar më pak, në krahasim me familjet që disponojnë tokë bujqësore; 

-Në NJA Golem rezultuan diferenca për 40 familje për vlerën 1,175 mijë lekë; 

-Në NJA Synej rezultuan diferenca për 40 persona për vlerën 14 mijë lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

3 në nenin 3, pikën 1 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Kreun I, shkronja “b” në Paketën Fiskale për vitin 

2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

9.1. Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për vlerësimin e 

detyrimit tatimor dhe njoftimin e subjekteve me qëllim arkëtimin e vlerës prej 3,047 mijë 

lekë, si rrjedhojë e taksimit jo të drejtë dhe të plotë të familjeve që kanë në pronësi/përdorim 

tokë bujqësore. 

Menjëherë 
 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të ndjekura për arkëtimin e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë nga legalizimi i objekteve informale, u konstatua se vlera debitore 

për këtë taksë në mënyrë progresive është 52,687 mijë lekë për 1278 subjekte, nga të cilat 

159 subjekte për vlerën 3,295 mijë lekë janë krijuar në vitin 2021. Nga auditimi mbi vjeljen e 

detyrimeve për taksën e ndikimit në infrastrukturë, konstatohet se nga Drejtoria e 

Urbanistikës Bashkia Kavajë, nuk janë marrë masa për arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. Gjithashtu ka munguar bashkëpunimi ndërmjet Drejtorisë së Urbanistikës dhe 

DAV Bashkia Kavajë, me qëllim që subjektet të cilët rezultojnë debitorë si rrjedhojë e 

mospagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë, t’i përcillen sektorit të mbledhjes së 

borxhit, për të ndjekur procedurat ligjore (njoftim, bllokim të llogarive bankare, etj) për 

arkëtimin e kësaj takse. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

2 në nenin 89 në ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, si dhe pikën 2 të nenit 4, shkronjën “c” të pikës 1 të nenit 22/5 në 

ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” të ndryshuar. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

10.1. Rekomandimi: Drejtoria e Urbanistikës t’i përcjellë Drejtorisë së të Ardhurave listën 

me subjektet debitore për taksën e ndikimit në infrastrukturë, si dhe në vijim DAV Bashkia 

Kavajë të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore prej 52,687 mijë lekë. 

Menjëherë 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të ndjekurapër arkëtimin e gjobave të 

vendosura nga IMTV Bashkia Kavajë, u konstatua se deri më datë 31.12.2021 në mënyrë 

progresive, si rrjedhojë e mos likuidimit të gjobave të vendosura, janë krijuar të ardhura të 

munguara për buxhetin e bashkisë gjithsej 30,176 mijë lekë, nga të cilat 18 gjoba në vlerën 

10,080 mijë lekë i përkasin vitit 2021. Gjobat e mësipërme janë të formës së prerë, për të 

cilat nga Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë nuk është bërë kërkesë Gjykatën 

Administrative të Shkallës Parë Kavajë, për lëshimin e urdhërit të ekzekutimit të tyre 

nëpërmjet përmbarimit gjyqësor. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 4 të nenit 30 në ligjin nr.10279, datë 20.05.2010 

“Për kundërvajtjet administrative”, nenet 164 dhe 165 të ligjit nr.44/2015 “Kodi i Procedurës 
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Administrative në RSh”, neni 14 në ligjin nr.9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

11.1. Rekomandimi: Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë, të marrë masat e nevojshme 

duke ndjekur të gjitha rrugët administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 30,176 mijë 

lekë, si rrjedhojë e gjobave të vendosura. 

11.2. Rekomandimi: Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë, të marrë masat e nevojshme 

duke identifikuar dhe vlerësuar, rast pas rasti ecurinë e arkëtimit të gjobave, të cilat janë në 

proçes shqyrtimi ose ekzekutimi nga përmbaruesit gjyqësor, si dhe të kërkojë nga këta të 

fundit ezaurimin e të gjitha mjeteve ligjore (sekuestrim të sendeve të luajtshme/paluajtshme) 

për ekzekutimin e detyrimeve monetare (gjobë+kamatë vonesë) të palëve të treta ndaj 

Bashkisë Kavajë. Për çdo rast, kur nga përmbaruesit nuk merren të gjitha masat e nevojshme 

për ekzekutimin e detyrimit, Kryeinspektori i IMTV Bashkia Kavajë t’i drejtohet Ministrisë 

së Drejtësisë, me qëllim që nga kjo e fundit të aplikohen penalitetet ndaj përmbaruesve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të subjekteve të licencuara për 

ushtrim aktiviteti si pikë shitjeje më pakicë të karburantit, rezulton se përgjatë vitit 2021 në 

territorin e Bashkisë Kavajë dhe NJA, është ushtruar aktivitet për tregëtimin e karburantit nga 

22 stacione shitje. Nga numri i stacioneve të mësipërme u konstatua se në 5 prej tyre për një 

periudhë 2-3 vite është ushtruar aktivitet pa u pajisur me licencën përkatëse.Gjithashtu, 

rezulton se 3 subjekte të tjerë, të cilët në vitin 2021 kanë mbyllur aktivitetin e tyre, nuk kanë 

paguar tarifën e licencimit të tregtimit të karburantit për periudhat kur kanë ushtruar aktivitet. 

Në fund të vitit 2021, gjithsej rezultojnë 8 subjekte debitor për vlerën 7,440 mijë lekë, si 

rrjedhojë e moslikuidimit të tarifës së licencimit të tregëtimit të karburantit. Për këto stacione 

konstatohet se përgjatë vitit 2021 nuk administrohet dokumentacion për njoftimin e 

Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së 

subjekteve që ushtrojnë aktivitet pa licencë. Për subjektet e mësipërme administrohen masa 

shtrënguese (bllokim të llogarisë bankare) nga DAV Bashkia Kavajë, vetëm për 1 prej 

tyre.Gjithashtu nga verifikimi i databasës së Drejtorisë Rajonale Tatimore Durrës, për 

subjektet që ushtrojnë aktivitet “tregëtimin e karburanteve” në Bashkinë Kavajë, rezultoi se 

janë 6 subjekte të cilat kanë të regjistruar si aktivitet tregëtimin e karburanteve, por që nuk 

administrohet informacion në regjistrin e taksave dhe tarifave vendore të DAV Bashkia 

Kavajë.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

2 dhe 7 të nenit 4 në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e Taksave Vendore”, i 

ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Pikën 2 në nenin 89 dhe shkronja “b” në pikën 1 në nenin 131 të ligjit nr.9920, datë 

19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar; Pikën 15.1 të Kreut II në VKM nr. 

970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave 

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

12.1. Rekomandimi:Drejtoria e Mbrojtjes së Konsumatorit Bashkia Kavajë, të marrë masat 

e nevojshme, për njoftimin e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve, 

me qëllim licencimin e aktivitetit të tyre. Në rast të kundërt t’i drejtohet me shkresë 

Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë, për ngritjen e një grupi pune të përbashkët me 

Inspektoratin Shtetëror Teknik Industrial, për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë 

së subjekteve që ushtrojnë pa licencë aktivitetin e tregëtimit me pakicë të karburanteve. 

12.2. Rekomandimi:Drejtoria e të Ardhurave Vendore dhe Drejtoria e Mbrojtjes së 

Konsumatorit Bashkia Kavajë të marrë masat e nevojshme për përditësimin e regjistrit të 
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taksave dhe tarifave vendore me subjektet e mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 7,440 

mijë lekë. 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa 

e pastrimit për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Kavajë (jo 

me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në Bashkinë Kavajë) u konstatua se përgjatë vitit 

2021 kanë kryer punime ndërtimi gjithësej 42 subjekte, të cilët nuk janë pajisur me NIPT 

sekondar e për rrjedhojë nuk janë nuk janë tarifuar me tarifën e pastrimit dhe shërbimit, 

duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 1,320 mijë lekë 

gjithsej. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

Kreun II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Kavajë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 

27-79, të Raportit të Auditimit) 

13.1. Rekomandimi:DAV Bashkia Kavajëtë nxjerrë njoftim detyrimin për tarifën e 

shërbimit dhe ndjekjen e të gjitha procedurave administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e 

vlerës prej 1,320 mijë lekë42. 

Menjëherë 
 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme 

(banesa sociale, dyqane, tokë bujqësore/pyjore dhe hapësirë e plazhit) të Bashkisë Kavajë me 

palët e treta, u konstatua se nga Drejtoria e Kadastrës Urbane dhe DAV Bashkia Kavajë, 

gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore të 

fushës (mosaplikim i kamatë vonesave, mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e 

tarifave të qirave etj). Këto veprime dhe moveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Kavajë në vlerën 12,489 mijë lekë, nga të cilat 1,847 mijë 

lekë janë krijuar brenda vitit 2021. Gjithashtu, u konstatua se për dyqanet e dhëna me qira 

nuk është kryer procedura e konkurrimit, si dhe kontratat e lidhura me qiramarrësit nuk janë 

sipas formatit të miratuar dhe 3 subjekte kanë në përdorim dyqanet pa lidhur kontratë qiraje. 

Gjithashtu në 2 raste, është konstatuar se megjithëse subjektet janë debitorë për 

moslikuidimin e tarifës vjetore të qirasë për hapësirën e plazhit në vitet e mëparshme, përsëri 

Bashkia Kavajë ka lidhur kontratë qiraje për përdorimin e hapësirës së plazhit për vitin 2021.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

nenin 32 në ligjin nr. 8116, datë 29.3.1996 “Kodi i Procedurës Civile”, i ndryshuar; Pikën 2 

në nenin 89 të ligjit nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në RSH”, i ndryshuar; 

Pikën 1, pikën 12 në Kreun II të VKM nr.54, datë 05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, 

të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, i ndryshuar; Shkronjat “c” dhe “d” të pikës 3 në nenin 5 dhe shkronjën “b” në 

pikën 2 në nenin 12 në VKM nr. 171, datë 27.3.2019 “Për miratimin e rregullores për kushtet 

dhe kriteret e ushtrimit të veprimtarisë së stacionit të plazhit”, e ndryshuar; Nenin 5 “Çmimi 

dhe mënyra e pagesës” të kontratave të qirasë për dyqanet; Nenin 5 të kontratës së qirasë për 

tokat pyjore/bujqësore; Nenin 8 në kontratën e qirasë së hapësirës së plazhit të lidhur 

ndërmjet palëve. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

14.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kavajë të analizojë sitatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë e punonjësve përkatës, si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 12,489 mijë lekë. 

14.2. Rekomandimi:Drejtoria Juridike dhe Drejtoria e Kadastës Urbane Bashkia Kavajë të 

marrë masat e nevojshme, që procedura e dhënies me qira të dyqaneve të bëhet nëpërmjet 

                                                 
42 Subjektet janë pasqyruar në Kapitullin Anekse – Aneksi nr.3, tabela nr.3 
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konkurrimit publik. Gjithashtu të bëjë ndryshimin e formatit të kontratave në përputhje me 

përcaktimet ligjore, si dhe lidhjen e tyre nga e para me 14 subjektet qiramarrës. 

Menjëherë 

 
C. MASA DISIPLINORE. 

Mbështetur në nenin 57 “Përgjegjësia për masat disiplinore”, nenin 58 “Llojet e masave 

disiplinore”, germa “a” dhe nenin 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore” të 

Ligjit nr. 152/2013, "Për nëpunësin civil", në pikën 11 të VKM nr. 115, datë 05.06.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e 

vendimmarrjen në Komisionin disiplinor në shërbimin civil”, si dhe nenit 37 dhe 144 të ligjit 

nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 15 – 

Masat disiplinore, të kontratës individuale të punës,i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë 

Kavajë vlerësimin e përgjegjësive të punonjësve të përmendur si më poshtë vijon dhe 

dhënien e masës disiplinore ndaj: 

zj. A.K, me detyrë Drejtore e Burimeve Ekonomike, për mangësitë e konstatuara në 

implementimin dhe zbatimin e parimeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit, ndërmarrjen 

e angazhimeve buxhetore pas afatit ligjor të lejuar, në raportimin jo të saktë të vlerës së 

stokut të detyrimeve të prapambetura, si dhe në kontabilizimin e saktë dhe të plotë të 

ngjarjeve ekonomike në pasqyrat financiare të vitit 2021. 

zj. D.Q, me detyrë Drejtori i Drejtorisë së PZHT, për mangësitë e konstatuara në 

administrimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për legalizimin e objekteve informale, 

mos bashkëpunimin me DAV Bashkia Kavajë për vendosjen në dispozicion të subjekteve të 

pajisura me leje ndërtimi, me qëllim hapjen e NIPT-eve sekondare për taksimin dhe tarifimin 

e tyre etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

z. R.I, me detyrë Drejtor i të Ardhurave Vendore, për mangësitë e konstatuara në realizimin 

e planit të të ardhurave, zbatimin e masave shtrënguese në mënyrë shteruese për subjektet 

debitorë, mosaplikimin e penaliteteve, keqmenaxhimin mbi procedurat e ndjekura të 

planifikimit, arkëtimit të taksës së tokës bujqësore, taksën e fjetjes në hotel etj. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

z.P.P, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Kadastrës Urbane, për mangësitë e konstatuara në 

administrimin e aseteve në pronësi të Bashkisë Kavajë dhe të ardhurave që krijohen prej tyre. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

zj. M.C, me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Menaxhimit të Borxhit, për mangësitë e 

konstatuara në realizimin e planit të të ardhurave, zbatimin e masave shtrënguese në mënyrë 

shteruese për subjektet debitorë, mosaplikimin e penaliteteve, keqmenaxhimin mbi 

procedurat e ndjekura të planifikimit, arkëtimit të taksës së tokës bujqësore, taksën e fjetjes 

në hotel etj. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

zj. P.M, me detyrë Përgjegjëse e Kontabilitetit, për mangësitë e konstatuara në 

kontabilizimin e saktë dhe të plotë të ngjarjeve ekonomike në pasqyrat financiare të vitit 

2021. 

zj. S.SH, me detyrë Specialist për taksën e biznesit në zyrën e taksave në NJA Golem, për 

mangësitë e konstatuara në administrimin e taksave dhe tarifave vendore për 10 subjektet me 

aktivitet ekonomik në NJA Golem, me pasojë krijimin e të ardhurave të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të 

Auditimit) 

z.J.H, me detyrë Specialist për taksën e biznesit në zyrën e taksave në NJA Golem, për 

mangësitë e konstatuara në administrimin e taksave dhe tarifave vendore për 10 subjektet me 

aktivitet ekonomik në NJA Golem, me pasojë krijimin e të ardhurave të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Kavajë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të 

Auditimit) 
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z.M.A, me detyrë Inspektor në DAV Bashkia Kavajë, pjesë e grupit të inspektimit ngritur 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, të cilë janë 

ngarkuar për të kryer verifikime dhe inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet 

në NJA Golem, si dhe përcjelljen e informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem, por që 

nuk e kanë kryer detyrën në 8 raste. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

z.A.P, me detyrë Inspektor në DAV Bashkia Kavajë, pjesë e grupit të inspektimit ngritur 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, të cilë janë 

ngarkuar për të kryer verifikime dhe inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet 

në NJA Golem, si dhe përcjelljen e informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem, por që 

nuk e kanë kryer detyrën në 8 raste. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

z.L.G, me detyrë Inspektor në DAV Bashkia Kavajë, pjesë e grupit të inspektimit ngritur 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, të cilë janë 

ngarkuar për të kryer verifikime dhe inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet 

në NJA Golem, si dhe përcjelljen e informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem, por që 

nuk e kanë kryer detyrën në 8 raste. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

z.M.B, me detyrë Inspektor në DAV Bashkia Kavajë, pjesë e grupit të inspektimit ngritur 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, të cilë janë 

ngarkuar për të kryer verifikime dhe inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet 

në NJA Golem, si dhe përcjelljen e informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem, por që 

nuk e kanë kryer detyrën në 8 raste. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

zj.A.P, me detyrë Inspektor në DAV Bashkia Kavajë, pjesë e grupit të inspektimit ngritur 

nëpërmjet urdhrit nr.1609 prot., datë 02.06.2021 të Kryetarit të Bashkisë Kavajë, të cilë janë 

ngarkuar për të kryer verifikime dhe inspektime në terren për bizneset që ushtrojnë aktivitet 

në NJA Golem, si dhe përcjelljen e informacionit në zyrën e taksave të NJA Golem, por që 

nuk e kanë kryer detyrën në 8 raste. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të 

Raportit të Auditimit) 

z.T.D, me detyrë specialist për taksat në NJA Helmas, për mangësitë e konstatuara në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore për bizneset dhe familjet. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

z.A.C, me detyrëspecialist për taksat familjare në Luz i Vogël, për mangësitë e konstatuara 

në administrimin e taksave dhe tarifave vendore për bizneset dhe familjet. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

zj.E.C, me detyrëspecialist për taksat në NJA Synej, për mangësitë e konstatuara në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore për bizneset dhe familjet. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3, faqe 27-79, të Raportit të Auditimit) 

 

D. PËR NJOFTIMIN E 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 dhe  17, të ligjit nr. 152/2013 ”Për 

Nëpunësin Civil”, të ndryshuar.  
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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. 
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ANEKSE 
 

Aneksi nr.1 – Mbi planifikimin dhe zbatimin e buxhetit nga faqja nr.27 deri në faqen nr.79. 

 

Ndryshimet buxhetore 2021 

Periudha 

buxhetore 

Buxheti Fillestar Ndryshime gjate periudhes Ku kanë ndodhur ndryshimet e buxheteve 

Nr/ datë 

miratimi 
Vlera Nr/ datë Vlera 

Pakësuar Artik (me emër)/shtuar artikull (me  emër) 

Artikulli SHTESA art. PAKSIME art. 

Viti 2021 
V.K.B nr. 128 
date 23.03.2020 

          
924,284,554  

          

Viti 2021 
V.K.Bnr.22, date 

22.02.2021 

        

315,836,155  
          

Viti 2021     

V.K.B nr. 
34, date 

23..03.2021 

                  

4,082,425  

Detyra te prapambetura 
(Programi 4520) 

                  4,082,425  

Viti 2021     

Rikonstruksion dhe 

ngritje kati godines se 

Bashkise Kavaje 
(Programi 1110) 

              4,082,425    

Viti 2021     V.K.B nr. 
61, date 

21.07.2021 

                

50,000,000  

Ndertim I stadiumit 

Besa Faza I(Programi 
8130) 

                  50,000,000  

Viti 2021     
Transport I Mbetjeve           

(Programi 5100) 
              50,000,000    

Viti 2021 

V.K.B nr.100, 

date 14/12/2021 

          

78,846,701  

    
Vendime Gjyqesore 
(Programi 1110) 

              5,000,000    

Viti 2021     
Energji Elektrike 

(Programi 1110) 
              5,801,275    

Viti 2021     
Energji Elektrike 
(Programi 8220) 

              3,045,426    

Viti 2021     
Detyra te prapambetura 

(Programi 4520) 
            65,000,000    

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021               

Viti 2021         Shuma  132,929,126   

Burimi: Bashkia Kavajë, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Faturat e palikujduara dhe burimi i planifikuar për likujdimin e tyre 

Nr  Përshkrimi 
Numri 

Fatures 

Data e 

Fatures 

Shuma e 

Fatures  

Burimi 

likuidimit 

1 Sherbim pastrimi qyteti Kj  24 04.05.2021 5,312,519 Tr e Bashkise 

2 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  39 04.05.2021 3,885,598 Tr e Bashkise 

3 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 24 04.05.2021 5,312,519 Tr e Bashkise 

4 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 35 09.06.2021 5,473,445 Tr e Bashkise 

5 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  63 06.07.2021 6,607,783 Tr e Bashkise 

6 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 39 06.07.2021 5,366,381 Tr e Bashkise 

7 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  57 09.06.2021 3,504,017 Tr e Bashkise 

8 Akt ekspertize 289 13.07.2021 100,000 Tr e Bashkise 

9 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 11 03.08.2021 5,823,542 Tr e Bashkise 

10 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  6 03.08.2021 9,288,554 Tr e Bashkise 

11 Akt ekspertize 319 02.08.2021 400,000 Tr e Bashkise 

12 Akt ekspertize 340 09.08.2021 4,080 Tr e Bashkise 

13 Akt ekspertize 339 09.08.2021 3,560 Tr e Bashkise 

14 Akt ekspertize 322 02.08.2021 600,000 Tr e Bashkise 

15 Akt ekspertize 317 02.08.2021 29,280 Tr e Bashkise 

16 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 22 02.09.2021 5,823,542 Tr e Bashkise 

17 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  12 02.09.2021 9,288,554 Tr e Bashkise 

18 Sherbim interneti 37 29.09.2021 47,500 Tr e Bashkise 

19 
Hartim I projektit teknologjik per intalimin e 
pajisjeve dhe eneve nen presion 

36 27.09.2021 234,000 Tr e Bashkise 

20 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  22 04.10.2021 6,176,446 Tr e Bashkise 

21 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 38 04.10.2021 5,635,686 Tr e Bashkise 

22 Lidhje e re energjie 13 08.09.2021 533,746 Tr e Bashkise 

23 Sherbim pastrimi  NJ.A.Golem  27 02.11.2021 3,880,944 Tr e Bashkise 
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24 Sherbim pastrimi qytetit Kavaje 47 02.11.2021 5,635,028 Tr e Bashkise 

25 Akomodim ne hotel dhe trajtim me ushqim 35 12.11.2021 625,680 Tr e Bashkise 

26 Miratim I projektit teknologjik… 259 04.11.2021 119,400 Tr e Bashkise 

27 Sherbim I kontrollit teknik periodik… 260 04.11.2021 119,400 Tr e Bashkise 

28 Sherbim interneti 24 27.11.2021 47,500 Tr e Bashkise 

29 Sherbim interneti 27 28.10.2021 47,500 Tr e Bashkise 

30 Fature per arketim 15 blloqe 173 22.06.2021 11,700 Tr e Bashkise 

31 Blerje materialesh pastrimi 74 28.06.2021 624,480 Tr e Bashkise 

32 Furnizimi me karburant 311 29.06.2021 193,617 Tr e Bashkise 

33 Furnizimi me karburant 813 04.08.2021 171,564 Tr e Bashkise 

34 Furnizimi me karburant 934 13.08.2021 195,906 Tr e Bashkise 

35 Prodhimi dhe furnizimi me shtypshkrime 267 01.09.2021 62,400 Tr e Bashkise 

36 Furnizimi me karburant 1384 15.09.2021 1,239,631 Tr e Bashkise 

37 Furnizimi me ushqime kopsht+cerdhe 678 30.09.2021 329,836 Tr e Bashkise 

38 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 88 14.10.2021 170,400 Tr e Bashkise 

39 Sherbim interneti 29 31.08.2021 47,500 Tr e Bashkise 

40 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 97 03.11.2021 196,560 Tr e Bashkise 

41 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 98 03.11.2021 16,740 Tr e Bashkise 

42 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 99 03.11.2021 196,560 Tr e Bashkise 

43 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 100 03.11.2021 16,740 Tr e Bashkise 

44 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 101 03.11.2021 16,740 Tr e Bashkise 

45 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 102 03.11.2021 196,560 Tr e Bashkise 

46 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 103 03.11.2021 196,560 Tr e Bashkise 

47 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 104 03.11.2021 16,740 Tr e Bashkise 

48 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 105 03.11.2021 196,560 Tr e Bashkise 

49 Blerje materiale per riparim trotuare dhe sheshe 106 03.11.2021 16,740 Tr e Bashkise 

50 Blerje materiale hidraulike 34 01.11.2021 174,000 Tr e Bashkise 

51 Furnizimi me ushqime konvikti 735 29.10.2021 175,397 Tr e Bashkise 

52 Furnizimi me ushqime kopsht+cerdhe 752 29.10.2021 502,482 Tr e Bashkise 

53 Blerje materilaesh per vendosje kangjellash 44 14.10.2021 170,400 Tr e Bashkise 

54 Blerje materiale per prodhim pllaka varri 31 15.11.2021 477,600 Tr e Bashkise 

55 Blerje pajisje zyre 30 15.11.2021 297,468 Tr e Bashkise 

56 Blerje boje per lyerje godinash 747 15.11.2021 1,742,160 Tr e Bashkise 

57 Furnizimi me ushqime kopsht+cerdhe 825 26.11.2021 457,544 Tr e Bashkise 

58 Furnizimi me ushqime konvikti 824 26.11.2021 122,657 Tr e Bashkise 

59 Furnizim me karburant 2037 01.11.2021 1,931,040 Tr e Bashkise 

60 
M.Punimesh Rikonstruksioni linjave te puseve 
281/282/283 depos 500 m3 ndertimi I pusit 7 

Cerme 

14 26.03.2021 315,428 Tr e Bashkise 

61 F.V  pajisje ndricimi rrugor LED sit nr.2 20 06.05.2021 5,473,004 Tr e Bashkise 

62 Rikonstruksion shetitorja nr.2 1 08.06.2021 8,719,688 Tr e Bashkise 

63 
Kolaudim me objekt "Ndertimi shkolles 9 
Vjecare Golem 

41 09.07.2021 113,300 Tr e Bashkise 

64 Rikonstruksion I rrjetit per furnizim me uje Kj 42 31.07.2021 84,001,915 AKUM 

65 Rikonstruksioni I linjes se puseve Cerme 49 26.08.2021 4,457,276 AKUM 

66 
Riparim I impiantit te ujerav te zeza kj dhe 
ujesjellesi I fshatit luz 

137 27.10.2021 393,120 AKUM 

67 Taksa vjetore e mjeteve 200007988 12.02.2020 4,920 Tr e Bashkise 

68 
Gjobe per tejkalimin e e afatit te kontollit teknik 

vjetor 
2000067994 12.02.2020 1,000 Tr e Bashkise 

69 Vula zyrtare 73 19.02.2020 3,600 Tr e Bashkise 

70 Ndertimi I shkolles 9 Vjecare Golem 24 24.12.2020 10,355,827 Tr e Bashkise 

71 
Vazhdim I punimeve per rik e shetitores nr.2 

dhe pajisja e disa rrugeve me polica te shtrira 
69 24.12.2020 555,528 Tr e Bashkise 

72 
Studim projektim I rrjetit te kanalizimeve te 
ujerave te zeza te qytetit Kavaje 

3 28.12.2020 76,120 AKUM 

73 
Kolaudim Rikonstruksion I Rruges Rrakull 

Synej  
309 03.03.2020 3,354 Tr e Bashkise 

74 Router RBAC2 29 15.02.2019 9,500 Tr e Bashkise 

75 Rik I rruges kryesore I  fshatit Qerret 35 20.10.2019 2,308,372 Tr e Bashkise 

76 
M.Punimesh me objekt"Rehabilitim I shkolles 

mesme Aleksander Mosiu 
1 25.04.2019 339,600 Tr e Bashkise 

77 Rik. I rruges Varrezat- Hajdaraj 41 5/6/2018 5,444,744 Tr e Bashkise 

78 M.Punimesh Rik I Rruges Kla -Xhu  17 20.12.18 696,000 Tr e Bashkise 

79 M.Punimesh Rik I Trotuareve Fshati Cete  22 15.12.17 21,720 Tr e Bashkise 

80 Kolaudim I Rik Rruges Varreza-Synej 34 26.04.18 22,680 Tr e Bashkise 

81 
Rik i rruges Sheh Demir Kazazi (2017 tek 

A.Metolli) 
40 6/11/2017 2,992,653 Tr e Bashkise 

82 Rik.i Cerdhes Nektari i jetes Shtese 9 6/12/2017 1,952,050 Tr e Bashkise 

83 Rik.i Rruges Mihal Lajkatari & Bajram Xhani 39 1/11/2017 247,360 Tr e Bashkise 

84 Rik. Rruga Cezmja e Sharres 224 18/03/2015 24,560 Tr e Bashkise 

85 Rik. Rruga Cezmja e Sharres 64 15/11/2017 1,613,040 Tr e Bashkise 
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86 M.Punimesh Rik I Rruges Tironcave  48 20.12.17 681,400 Tr e Bashkise 

87 M.Punimesh Rik I Rruges Tironcave  33 20.12.16 573,600 Tr e Bashkise 

88 M.Punimesh Rruga e daljes faza III 4 18.04.17 672,000 Tr e Bashkise 

89 M.Punimesh Ndertim I kopshtit Lagja nr 4 10 02.06.15 288,000 Tr e Bashkise 

90 
M.Punimesh Rik I Rruges Kazazve dhe sheshi I 

pallatit L  
7 14.02.15 22,800 Tr e Bashkise 

91 M.Punimesh Rik I Rruges Tironcave  8 28.12.15 125,000 Tr e Bashkise 

92 M.Punimesh Rik I Rruges Dhimiter Pjeshkazini 99 07.04.14 30,000 Tr e Bashkise 

93 
M.Punimesh Sistemim Asfaltim sheshi te 

Agjensia 
2 10.10.14 8,640 Tr e Bashkise 

94 Rik. Rruga Cameria 32 30/04/2013 2,460,000 Tr e Bashkise 

95 Rik. Rruga Cameria 34 30/06/2013 1,020,000 Tr e Bashkise 

96 Rik. Rruga Cameria 33   690,000 Tr e Bashkise 

97 Rik. Rruga Arnisa Ilire 75 30/04/2012 984,140 Tr e Bashkise 

98 Ndricimi i Unazes (ulliri-axhensia) 33 20/11/2013 1,910,429 Tr e Bashkise 

99 
M.Punimesh Rik I Sheh Demir Kazazi & Murat 

Kavaja 
86 29.10.13 32,400 Tr e Bashkise 

100 M.Punimesh Rik I Trotuareve Rruga Zguraj 8 05.02.13 84,000 Tr e Bashkise 

101 M.Punimesh Rik I Rruges Besa 38 10.12.13 35,599 Tr e Bashkise 

102 Rik. Rruga Cameria 24 31/10/2012 530,100 Tr e Bashkise 

103 Rik. Rruga Cameria 25 10/11/2012 1,456,580 Tr e Bashkise 

241,841,533   

 
Aneksi nr.2 – Mbi hartimin dhe raportimin e pasqyrave financiare nga faqja nr.79 deri në 

faqen nr.97. 
Aktivi i Bilancit 

Nr.Llog Emërtimi Viti 2021 Viti 2020 

A A K T I V E T  8,364,614,111 7,112,465,655 

  I.Aktivet Afat shkurtra 2,999,688,928 2,240,540,049 

  1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 566,790,055 316,653,155 

531 Mjrete monetare ne Arke 

  512,56 Mjrete monetare ne Banke 
  520 Disponibilitete ne Thesar 563,982,055 315,836,155 

50 Letra me vlere 2,808,000 817,000 

532 Vlera te tjera 

  54 Akreditiva dhe paradhenie 

  59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-) 

    2.Gjendje Inventari qarkullues 21,478,713 30,026,760 

31 Materiale 11,579,176 5,968,838 

32 Inventar I imet 9,899,537 24,057,922 

33 Prodhim nre proces 

  34 Produkte 

  35 Mallra 

  36 Kafshe ne rritje e majmeri 
  37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve 
  38 Diferenca nga cmimet e magazinimit 

  39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-) 

    3.Llogari te Arketushme 1,591,371,869 1,299,812,245 

411 Kliente e llogari te ngjashme 1,907,396 8,027,890 

423429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 91,540,628 91,540,628 

431 Tatim e  Taksa 

  432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal  

  433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti 

  435 Sigurime Shoqerore 

  436 Sigurime Shendetsore 
  437,438, Organizma te tjere shteterore 
  44 Institucione te tjera publike 

  465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere 

  468 Debitore te ndryshem 681,029,205 657,780,008 

4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 816,894,640 542,463,719 

45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike 
  49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-) 

    4.Te tjera aktive afatshkurtra 820,048,291 594,047,889 

409 Parapagime 

  473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin 

  477 Diferenca konvertimi aktive 

  481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime 
  486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 820,048,291 594,047,889 

  II.Aktivet Afat gjata 5,364,925,183 4,871,925,606 

20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  122,396,352 45,530,472 
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201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave 

  202 Studime dhe kerkime 122,396,352 45,530,472 

203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme 
  21 2.Aktive Afatgjata materiale  3,541,887,909 3,738,693,112 

210 Toka, T,roje, Terene 31,446,218 31,446,218 

211 Pyje, Plantacione - - 

212 Ndertesa e Konstruksione 953,152,977 1,003,318,923 

213 Rruge, rrjete, vepra ujore 2,507,343,643 2,639,309,098 

214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 6,688,442 8,360,553 

215 Mjete Transporti 13,436,609 16,795,762 

216 Rezerva Shteterore - - 

217 Kafshe pune e prodhimi - - 

218 Inventar ekonomik 29,197,556 38,632,607 

24 Aktive  afatgjata te demtuara 622,464 829,951 

28 Caktime te Aktiveve Afatgjata - - 

25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 525,916,831 525,916,831 

25 Huadhenie e Nenhuadhenie 

  26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet 525,916,831 525,916,831 

  4.Investime 1,174,724,091 561,785,191 

230 Per Aktive Afatgjata jo materiale  
  231 Per Aktive Afatgjata materiale  1,174,724,091 561,785,191 

 

Pasivi i Bilancit 
Nr.Llog Emërtimi Viti 2021 Viti 2020 

B  PASIVET(DETYRIMET)  967,107,323 651,852,380 

   I.Pasivet Afat shkurtra  931,479,111 608,258,174 

   1. Llogari te Pagushme  931,479,111 608,258,174 

401-408  Furnitore e llogari te lidhura me to  241,841,533 285,587,640 

42  Detyrime ndaj personelit  22,893,922 22,555,540 

16,17,18  Hua Afat shkurtra  

  460  Huadhenes  

  431  Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa  1,433,550 1,353,314 

432  Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal   

  433  Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore  
  435  Sigurime Shoqerore  7,161,477 6,916,237 

436  Sigurime Shendetsore  985,612 952,232 

437,438,  Organizma te tjere shteterore  

  44  Institucione te tjera publike  

  45  Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike  

  464  Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere  2,808,000 817,000 

466  Kreditore  per mjete ne ruajtje  111,776,471 64,977,455 

467  Kreditore te ndryshem  542,578,546 225,098,756 

4341  Operacione me shtetin( detyrime  

  49  Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)  

     2.Te tjera pasive  afatshkurtra  - - 

419  Kreditore, Parapagime  

  475  Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese  
  478  Diferenca konvertimi pasive  

  480  Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar  

  487  Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit  

     II.Pasivet Afat Gjata  35,628,212 43,594,206 

Klase 4  Llogari te pagushme   
  16.17,18  Huate Afat gjata  35,628,212 43,594,206 

   Provigjonet afatgjata  

  Klasa 4  Te tjera  

   

Fondet Neto 
Nr.Llog Emërtimi Viti 2021 Viti 2020 

C   AKTIVET NETO/ FONDET (A-B)  7,397,506,788 6,460,613,275 

D   FONDI I KONSOLIDUAR  :  7,397,506,788 6,460,613,275 

101  Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar  6,833,524,733 6,144,777,120 

12  Rezultatet  e mbartura  

  85  Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore  563,982,055 315,836,155 

111  Rezerva  - - 

115  Nga Fondet e veta te investimeve   - - 

15  Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime  - - 

105.106  Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne   
 

- 

106  Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja   - - 

107  Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim  - - 

109  Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata  - - 
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   Te Tjera  - - 

 

Performanca Financiare 
Nr.Llog Emërtimi Viti 2021 Viti 2020 

A TE ARDHURAT  1,721,249,632 1,567,055,731 

70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 289,738,303 222,773,473 

700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  2,080,954 5,501,505 

7000 Tatim mbi te ardhurat personale 

  7001 Tatim mbi Fitimin 

  7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 2,080,954 5,501,505 

7009 Te tjera Tatime mbi te  ardhurat 
  702 2.Tatimi mbi Pasurine 96,627,342 78,429,324 

7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  96,627,342 73,787,921 

7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe 

  7029 Te tjera tatime mbi Pasurine  

 

4,641,403 

703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 191,030,007 138,842,644 

7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH) 
  7031 Akciza 
  7032 Takse mbi sherbimet specifike 

  7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 20,000 

 7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 191,010,007 138,842,644 

704 4.Takse mbi tregtine  dhe transaksionet nderkombtare - - 

7040 Takse doganore per mallrat e importit 
  7041 Takse doganore per mallrat e eksportit 
  7042 Tarife sherbimi doganor e kaliposte 

  7049 Te tjera taksa mbi tregtine e transaksionet nderkombtare 

  705 5.Takse  e rruges 

  708 6.Te tjera Tatime e Taksa kombtare 
  709 7.Gjoba e Kamat vonesa 
  75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE - - 

750 NGA TE PUNESUARIT 

  751 NGA PUNEDHENESI 

  752 NGA TE VETPUNESUARIT 

  753 NGA FERMERET 
  754 NGA SIGURIMET VULLNETARE 
  755 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHOQERORE 

  756 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHENDETESORE 

  71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 93,292,536 76,130,351 

710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 6,332,812 4,798,698 

7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare 
  7101 Nga Ndermarrjet publike financiare 
  7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 6,332,812 4,798,698 

711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 86,959,724 71,331,653 

7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 74,185,639 60,192,563 

7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  4,386,245 2,432,350 

7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale 

  7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve  1,280,000 942,000 

7114 Te ardhura nga biletat 

  7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime 7,107,840 7,764,740 

7116 Te ardhura nga   transferimi prones,Legalizimi i ndertimeve pa leje 

  719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore 
  76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE - - 

760 Nga interesat e huadhenies se brendshme 

  761 Nga interesat e huadhenies se Huaj  

  765 Nga interesat e depozitave 

  766 Nga kembimet valutore 

  72 V.GRANTE KORENTE 1,338,218,793 1,268,151,907 

720 1.Grant korent I Brendshem  1,338,218,793 1,268,151,907 

7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 

  7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore) 507,480,088 724,765,438 

7202 Nga Buxheti  per pagesa te posacme te ISSH 

  7203 Nga Buxheti  per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH) 

  7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale 

  7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit 
  7206 Financim I pritshe nga buxheti  816,894,640 542,463,719 

7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 

 

922,750 

7209 Te tjera grante korente te brendshme 13,844,065 

 721 2.Grant korent I Huaj  

 

- 

  Nga Qeveri te Huaja 
    Nga Organizata Nderkombetare 
    VI.TE ARDHURA TE TJERA - - 
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781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi  

  782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra  
  783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata 
  784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme 

  787 Terheqje nga seksioni I  investimeve  

  73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE   

  B SHPENZIMET 1,157,267,577 1,251,219,576 

600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  353,133,581 337,721,502 

6001 Paga, personel I perhershem  353,133,581 337,721,502 

6002 Paga personel I Perkohshem  

  6003 Shperblime 

  6009 Shpenzime te tjera per personelin  

  601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  58,439,749 56,367,743 

6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 52,468,271 50,607,986 

6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 5,971,478 5,759,757 

602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 368,478,583 174,325,080 

602 Mallra dhe sherbime te tjera  

  6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 7,050,085 2,886,854 

6021 Materiale dhe sherbime speciale 20,368,855 13,983,222 

6022 Sherbime nga te trete 267,263,110 114,048,252 

6023 Shpenzime transporti 13,289,177 14,355,291 

6024 Shpenzime udhetimi 

 

- 

6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 2,589,882 7,624,576 

6026 Shpenzime per qeramarrje 6,227,419 4,159,929 

6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 42,633,315 17,140,133 

6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 7,952,640 - 

6029 Shpenzime te tjera operative  1,104,100 126,823 

603 IV.SUBVECIONE - - 

6030 Subvecione per diference cmimi 

  6031 Subvecione per te nxitur punesimin 

  6032 Subvecione per te mbuluar humbjet 

  6033 Subvecione per sipermarrjet individuale 
  6039 Subvecione te tjera 

    V.TRANSFERIME KORENTE 368,667,617 660,640,967 

604 1.Transferime  korente  te brendshme  - - 

6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise - 

 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme 
  6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore 
  6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse 

  605 2.Transferime  korente  me jashte - - 

6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare 

  6052 Transferime Per Qeverite e Huaja 

  6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja 
  6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit 
  606 3.Transferime  per Buxhetet familjare e Individe 368,667,617 660,640,967 

6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH 

  6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 368,667,617 660,640,967 

  VI.SHPENZIME FINANCIARE  - - 

65 1.Shpenzime Financiare te brendshme  - - 

650 Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte 
  651 Interesa per huamarrje te tj. Brendshme 

  652 Interesa Letra tjera vlere Qeverise 

  656 Shpenz.nga kembimet valutore 

 

- 

66 2.Shpenzime Financiare te jashtme  - - 

660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja 
  661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb 

  662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme  

    VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA - - 

681 Kuotat e amortizimit te AAGJ, te shfrytezimit 

  682 Vlera  e mbetur e AAGJ,  te nxjerra jashte perdorimit e   te shitura 
  683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit 
  686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare 

  63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT 8,548,047 22,164,284 

  IX.SHPENZIME TE TJERA 

  85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 563,982,055 315,836,155 

  (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor) 
   

Llogaria nr.466, garancitë të cilave u ka kaluar afati 
Nr. Emërtimi Vlera 

1 Ndertimi Shkolles 9 vjecare Rilindja 3,684,954 

2 Rehabilitim i perroit te Leshniqes 6,618,528 
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Nr. Emërtimi Vlera 

3 Rik i trotuareve te fshatit cete 1,103,682 

4 Zgjerimi ures se thertores 355,000 

5 Rik rruges varreza-Hajdaraj 100,000 

6 Rruga Sheh Demir Kazazi 219,396 

7 Rik rruges Varrezat-Shtodher  343,000 

8 Rik rruges Varrezat-Synej 448,500 

9 Rik rruga Mihal Lekatari 132,500 

10 Rik rruga e mandarinave 2,372,794 

11 Rik i cerdhes nektari jetes 449,044 

12 Rik rruges Kla-Xhu 3,848,832 

13 Unaza Lindore Kavaje 5,215,503 

14 Ndertimi parkut rekreativ 3,002,060 

15 Rik trotuareve shetitorja nr.2 1,763,601 

16 Rikualifikim i rruges kryesore fshati Qerret 151,308 

17 Rruga Busheve 640,004 

18 Sistemim-asfaltim rruga Synej-bago 576,132 

19 Rivitalizim qendres Luz i vogel 774,319 

20 Rik rruga Mal i Robit-Golem 470,268 

21 Rik rrugicave te qytetit kavaje 262,084 

22 Rik i rruges Drita 239,328 

23 Rik i linjes se puseve 1,100,634 

24 Ndertimi shkolles 9 vjecare Golem 2,601,202 

25 Ndertimi shkolles 9 vjecare Qerret 2,394,982 

26 Rikonstruksion i trotuareve Shetitorja Nr.2 2,416,500 

27 Rikonstruksion i Rr.Drita lagjja nr 2 Kavaje 91,548 

28 Rikualifikim i Rr.Kryesore fshati qerret Kavaje  398,692 

29 Rivitalizim i Qendres Luz i vogel  47,391 

30 Rikualifikim i rrugicave te qytetit Kavaje  223,202 

31 Rikonstruksion i rr.Drita Lgj.nr 2  303,777 

32 Rikostruksion i rruges Luz i Vogel  71,070 

33 Rikualifikim i rrugicave te qytetit Kavaje  117,280 

34 Sistemim asfaltim Synej Bago B-x shpk 17,191 

35 Rikonstruksion i rruges Synej Rrakull  75,135 

36 Vazhdimi punimeve i Rikonstruksion i trotuarve shetitorja nr. 2 B-x shpk 394,824 

37 Sistemim asfaltim Synej Bago  115,047 

38 Rikonstruksion Rruges Mali Robit-golem  3192 

39 Ndertimi i parkut rekreativ Lgj.nr 2  1,918,516 

40 Blerje dhe zevendesim i pompave te ujrave te zeza  1,782,000 

41 Rikonstruksion rrjeti shperndares se ujit dhe ndertimi i depos  12,914,129 

42 Parapagese per objektin Rik. i Linjave te puseve 281, 282, 283, Depos 500m, ndertimi i pusit 7, Cerme  1,656,249 

43 Ndertimi i shkolles 9 vjecare Qerret  511,292 

44 Ndertimi i shkolles 9 vjecare Golem 3,052,765 

TOTALI 64,977,455 

 
Aneksi nr.3 – Mbi planifikimin dhe zbatimin e buxhetit, pika 2.6 Të ardhurat nga taksat dhe 

tarifat vendore, nga faqja nr.46 deri në faqen nr.79 

 

Tabela 1 Struktura e DAV Bashkia Kavajë 
Nr. Emër Mbiemer Pozicioni Date fillimi Ndryshimi gjatë 2021 nëse ka pasur 

1 MC Drejtore  Transferuar  date 01.10.2021 

2 
RI Drejtor 01.10.2021 Transferuar  nga data 01.10.2021 nga Pergjegjes borxhi  ne 

Drejtor 

SEKTORI I TE ARDHURAVE NGA BIZNESI  NJ.A KAVAJE 

3 

MH Pergjegjese Sektori i te 

Ardhurave  

 Leje lindje 30.08.2020, perfunduar leja e lindjes date 

09.08.2021, Vazhduar me  Raporte mjekesore deri me date 

05.11.2021 

4 
SM Pergjegjese Sektori i te 

Ardhurave 

Zevendesuese Transefruar date 06.08.2021 Pergjegjese ne Terren 

5 
AT Pergjegjes Sektori i te 

Ardhurave  

18.10.2021 Larguar date 05.11.2021  

6 JN Specialist i te Ardhurave   Nuk ka ndryshime 

7 ASH Specialiste e te Ardhurave  Nuk ka ndryshime 

8 RK Specialist për Taksën Familjare  Nuk ka ndryshime 

SEKTORI I BORXHIT  NJ.A KAVAJE 

9 RI Pergjegjes Sektori i Borxhit 01.01.2021 Transferuar ne pozicionin Drejtor date 01.10.2021 

10 MC Pergjegjese Sektori i Borxhit 01.10.2021 Transferuar  nga Drejtore ne Pergjegjese 

11 AA Specialiste e te Ardhurave  Nuk ka ndryshime 

12 EK Specialiste Borxhi 01.01.2021 Larguar  date 30.09.2021 

13 IK Specialist Borxhi  Larguar date 05.05.2021 
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14 EK Specialist Borxhi 21.07.2021 Punesuar date 21.07.2021 

15 AC Specialist  Borxhi  06.10.2021 Punesuar  date 06.10.2021 

SEKTORI I TERRENIT 

16 AC Pergjegjes ne Terren  Larguar date 04.05.2021 

17 MA Pergjegjes ne Terren 11.05.2021 Transferuar Inspektor  date 06.08.2021 

18 
SM Pergjegjese Sektori i te 

Ardhurave 

Zevendesuese Transefruar date 06.08.2021 Pergjegjese ne Terren 

19 MA Inspektor - Tranferuar pergjegjes date 11.05.2021 

20 AP Inspektor  Nuk ka ndryshime 

21 LG Inspektor  Nuk ka ndryshime 

22 MB Inspektor  Nuk ka ndryshime 

23 AP Inspektore  Nuk ka ndryshime 

24 ZJ Shofer  Nuk ka ndryshime 

NJESIA ADMINISTRATIVE GOLEM  

25 SSH 
Specialiste e te Ardhurave nga 

Biznesi 

 Nuk ka ndryshime 

26 JH 
Specialist i te Ardhurave nga 

Biznesi 

 Nuk ka ndryshime 

27 SHK 
Specialist për taksën e tokës dhe 
taksën familjare 

 Nuk ka ndryshime 

28 RSH Inspektor  per zonen e Golemit  Nuk ka ndryshime 

29 SHC Inspektor  per zonen e Golemit  Nuk ka ndryshime 

NJESITE ADMINISTRATIVE HELMAS, LUZ I VOGEL, SYNEJ 

30 TD Specialist taksash NJ.A Helmas  Nuk ka ndryshime 

31 AC 
Specialist taksash NJ.A Luz i 

Vogel 

 Nuk ka ndryshime 

32 AL Inspektor ne terren Luz i Vogel  Nuk ka ndryshime 

33 EC Specialiste taksash NJ.A Synej  Nuk ka ndryshime 

 

Tabela 2 Planifikimi dhe realizimi i të ardhurave për vitin 2021 

Nr. Emërtimi 
2021 

 Plan   Fakt  % 

1 Tatim mbi te ardhurat personale 650,000  12,770,263    

2 Tatim i Thjeshtuar i Biznesit  8,800,000  2,080,954  24% 

3 Taksa mbi token bujqesore 20,000,000  18,039,049  90% 

4 Taksa mbi Ndertesen 85,000,000  74,166,043  87% 

5 Taksa mbi kalimin pasurise se paluajtshme ZVRRP 9,500,000  4,422,250  47% 

6 Takse e zenies se hapesires publike 36,560,000  41,836,980  114% 

7 Taksa e ndikimit ne infrastrukture  210,000,000  117,720,572  56% 

8 Taksa per fjetjen ne hotel 25,000,000  7,851,691  31% 

9 Taksa per therjen e bagetive 2,500,000  4,613,658  185% 

10 Takse per Reklamat  5,000,000  4,989,135  100% 

11 Taksa e Tabeles 600,000  390,161  65% 

12 Taksa per shfrytezimin e lendeve drusore  1,600,000  910,979  57% 

13 Taksa per truallin  11,000,000  12,676,231  115% 

14 Taksa e pervitshme e automjeteve  16,000,000  18,553,244  116% 

15 Te ardhurat nga Renta Minerare  1,500,000  124,321  8% 

TOTALI I: 433,710,000  321,145,530  74% 

1 Të ardhura nga Qira për Tokën -                                                                        111,126    

2 Të ardhura nga Qira për Troje 5,800,000  3,069,153  53% 

3 Të ardhura nga Qira për Ndërtesat -    2,297,990    

4 Të ardhura nga ndërmarrjet e tjera  -    854,743    

5 Të ardhura nga vërtetime e shërbime  -    827,250    

6 Të ardhura për dhënie leje ushtrim aktiviteti 13,000,000  1,409,450  11% 

7 Tarifë arsimore  3,500,000  4,275,098  122% 

8 Tarifë pastrimi dhe higjiene  33,000,000  42,601,349  129% 

9 Kontribute mirëmbajte (Amortizim rruge) 1,200,000  1,150,000  96% 

10 Tarifë shërbimi (a+b) 21,000,000  19,433,452  93% 

11 Tarifë shërbime funerale -    2,866,540    

12 Të ardhura nga kopshtet 4,500,000  3,016,023  67% 

13 Të ardhura nga çerdhet 4,000,000  1,350,222  34% 

14 Të ardhura nga qendrat e formimit profesional 120,000  -    0% 

15 Të ardhura nga parkingu 1,250,000  20,000  2% 

16 Të ardhura nga shërbimi MNZ 2,200,000  1,280,000  58% 

17 Sporti , biletat 600,000  -    0% 

18 Të tjera Gjoba (a+b) 7,500,000  7,107,840  95% 

19 Tarifë për regjistrimin e nje vendbanimi te ri -    22,500    

20 Tarifë ujitje/vaditje toke 12,000,000  -    0% 

21 Leje karburanti -    1,600,000    

22 Mbledhje gjethe dafine/shfrytezim toke -    -      

23 Sekuestrime dhe Zhdemtime/Ndotje akustike -    20,000    
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24 Takse linje -    20,400    

25 Sponsorizime (OJQ)/Grante nga Buxheti i Shtetit -    31,148    

TOTALI II: 109,670,000  93,364,284  89% 

TOTALI I + II : 543,380,000  414,509,814  76% 

 

Tabela 3 - Subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në Bashkinë Kavajë, të cilat nuk kanë 

selinë kryesore të regjistruar në teritorrin administrative të Bashkisë Kavajë 

 

  
Objekti i Prokurimit/Leja e 

Ndërtimit 
Vendndodhja OE/Subjekti ndërtues 

Kohëzgjatja e punimeve 

deri në 31.12.2021 

Tarifa e pastrimit, 

ndricimit, gjelbërimit 

(kohëzgjatja e kantierit) 

 Detyrimi  

        Fillon Mbaron (Lekë)   

1 

Furnizimi me ujë në zonat 

bregdetare, Plazhi i Gjeneralit-

Bardhor-Karpen-Synej 

Golem B. B   

12.05.2021 31.12.2021 

46,010 

            

46,010  

2 
Rikonstruksion i shkolles 9-

vjecare Razi Leka 
Synej 

BOE B SHPK & ES 

shpk &PV shpk 
12.04.2021 11.11.2021 

40,833 

            

40,833  

3 

Rikonstruksioni i mjediseve 

në bashkëpronësi ose të 
përbashkëta në ndërtesa 

Kavajë SH 07 shpk 

14.05.2021 31.12.2021 
46,010 

            
46,010  

4 
Rikonstruksioni i shkolles 

Qamil Xhani 

Luz BOE S shpk dhe R shpk 
09.04.2021 31.12.2021 

50,693 

            

50,693  

5 
Rikualifikimi i Qendrës 
Kulturore Aleksandër Moisiu 

Kavajë BOE DK shpk &Z shpk 
04.06.2021 03.09.2021 

23,333 
            
23,333  

6 

Shembja e objekteve të 

pabanueshme të dëmtuara nga 
tërmeti 

Kavajë BOE NG S shpk &SH 

shpk 31.03.2021 28.04.2021 
5,369 

              
5,369  

7 
Rindërtim i njësive të banimit 

pallat Golem, Objekti 1 dhe 2 Golem B dhe E 12.04.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 133,333 

          

133,333  

8 

Rindërtim I njësive të banimit 

pallat Kavajë, Objekti 2.2 dhe 
2.3 Kavajë Z + B 28.01.2021 28.09.2021 133,333 

          
133,333  

9 
Rindërtim i njësive të banimit 

pallat Kavajë, Objekti 2.1 Kavajë J + C 31.03.2021 20.10.2021 

                                       

84,999  

            

84,999  

10 
Rindërtim I njësive të banimit 
pallat Kavajë, paketa A Kavajë AK + B-93 + R 17.05.2021 26.11.2021 

                                       
84,999  

            
84,999  

11 

Shtëpi 2 kate Golem M 02.07.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                       

15,000  

            

15,000  

12 

Banesë 2 kate 

Kavajë 

KC 

19.11.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                         

3,000  

              

3,000  

13 

Shtëpi 2 kate Golem KC 05.05.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

17,500  

            

17,500  

14 
Shtesë anësore në objektin 

ekzistues + ngritje kati në 
hotel (K) 

Golem 

XH - 2009  

10.11.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                         
8,977  

              
8,977  

15 
Rikonstruksion pa ndryshuar 

destinacion të objektit (bar-
restorant hotel 4 kate) Golem XHB 13.10.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
14,390  

            
14,390  

16 

Rikonstruksion i objektit 

egzistues me ndryshim 
funksioni nga Strukture 

Banimi ne hotel + ashensor i 

jashtem Golem E 19.08.2020 

09.02.2021 

                                         

4,143  

              

4,143  

17 
Strukturë banimi dhe shërbimi 

6 kate Kavajë A 07.05.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

24,878  

            

24,878  

18 
Riparime fasade + shtesë kati 
(GH) Golem E 06.05.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                         
4,143  

              
4,143  

19 Strukturë akomoduese 5 kate Golem X 2009  19.10.2021 Deri në 33,456  33,456  



 

130 

 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 
 

 Raport përfundimtar auditimi financiar në Bashkinë Kavajë 

+ 1 kat shërbim + 1 kat nëntok 31.12.2021 

pa 
përfunduar 

20 
Strukturë akomoduese 1,2,3,4 

+ kati përdhe dubleks + kati 
nëntokë Golem E 01.12.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
14,166  

            
14,166  

21 
Rindërtim I objektit ekzistues 
+ shtesë anësore dhe shtesë 

kati Golem E 23.09.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                         

7,500  

              

7,500  

22 
Magazinë frigoriferike për 
pikë grumbullim produktesh 

bujqësore Kavajë A 05.10.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                         

5,000  

              

5,000  

23 
Ngritje kati mbi objektin 

ekzistues dhe ndryshime në 

fasadë Golem BC - G 05.05.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

17,500  

            

17,500  

24 
Rikonstruksion objekt 3 kate 

me shtesë volumi Golem I 05.05.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

17,500  

            

17,500  

25 
Rindërtim dhe shtesë volumi + 

1 kat shërbim + 3 kate 
strukturë akomoduese Golem Z 04.10.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
39,976  

            
39,976  

26 
Shtesë kati mbi objektin 

ekzistues 1 kat 

Kavajë 

KC 

05.07.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                       

14,554  

            

14,554  

27 
Objekt 2 kate me destinacion 

banim Golem L 14.04.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                       

20,000  

            

20,000  

28 

Shtëpi 2 kate Golem K 14.09.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                         

8,732  

              

8,732  

29 

Banesë 2 kate 

Kavajë 

S 21.07.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

12,500  

            

12,500  

30 

Hotel 5 kate + papafingo Golem E 22.07.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
70,833  

            
70,833  

31 
Rindërtim I objektit me 

funksion hoteleri 1 kat 
shërbim + 4 kate hoteleri Kavajë A 10.03.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                     
136,814  

          
136,814  

32 
Strukturë turistike 5 kate 

papafingo + bodrum 

Golem 

BK 

10.11.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                       

23,481  

            

23,481  

33 
Godinë banimi 2 kate + 

rrethim prone Golem M 24.03.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

22,500  

            

22,500  

34 

Vile 2 kate Golem M-2017 28.10.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                         

5,000  

              

5,000  

35 

Shtëpi 2 kate Golem XH - 2009  11.05.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

18,979  

            

18,979  

36 

Shtëpi 2 kate Synej DK 01.04.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
22,500  

            
22,500  

37 Shtesë anësore papafingon e 
godinës 4 kate Golem P 11.05.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

                                       
18,979  

            
18,979  
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përfunduar 

38 

Banesë 2 kate 

Kavajë 

KC 

26.08.2021 

Deri në 

31.12.2021 
pa 

përfunduar 

                                       

10,000  

            

10,000  

39 

Shtëpi 2 kate Helmas XH - 2009  31.08.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                       

10,000  

            

10,000  

40 

BANESE 2 KATE Kavajë VT 

28.10.2021 

Deri në 
31.12.2021 

pa 

përfunduar 

                                         

5,000  

              

5,000  

41 

Strukturë turistike me 5 kate Golem EB 08.11.2021 

Deri në 

31.12.2021 

pa 
përfunduar 

                                       
24,412  

            
24,412  

42 
Rikonstruksion + shtesë 

anësore vilës dy kate Golem VC 27.10.2020 21.07.2021 

                                       

20,000  

            

20,000  

1,320,325  

Burimi: Drejtoria e Urbanistikës dhe Sektori i Prokurimeve, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

 

Për sa më sipër paraqitet Raporti Përfundimtar i Auditimit. 
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