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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 448/1 Prot, datë 

26.04.2021, ndryshuar me shkresën nr. 448/2 Prot., datë 15.06.2021 të miratuar nga Kryetari i 

KLSH-së, nga data 27.04.2021 deri më datë 16.07.2021 në Bashkinë Kukës u krye në terren 

auditimi financiar dhe i përputhshmërisë, për periudhën 01.01.2018-31.12.2020. 

Auditimi mbuloi çështjet kryesore të veprimtarisë së Bashkisë Kukës si: menaxhimi financiar 

dhe kontrolli i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, 

prokurimet publike, të ardhurat, zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm, si 

dhe planifikimi dhe zhvillimi i territorit. 

Për analizimin dhe vlerësimin e aktivitetit të subjektit sipas pikave të planifikuara në programin e 

auditimit, grupi i auditimit vlerësoi sistemet e kontrollit të brendshëm dhe analizoi të gjitha 

evidencat e grumbulluara gjatë kryerjes së auditimit në terren sipas çështjeve përkatëse. 

Në përfundim të punës audituese në terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe Protokolluar në 

Bashkinë Kukës 19 akt konstatime dhe 1 akt verifikim. Mbi akt konstatimet dhe akt verifikimet e 

mbajtura nga grupi i auditimit janë paraqitur observacionet përkatëse nga Bashkia Kukës, të cilat 

janë pasqyruar gjatë hartimit të projekt raportit të auditimit. Gjithashtu, subjekti ka paraqitur 

kundërshtime edhe mbi projekt raportin e auditimit të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit me 

objektivitet dhe profesionalizim sipas çështjeve përkatëse. 
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2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 
 

Nr. 

 

Përmbledhje e gjetjes 

 

Rëndësia 

 

Rekomandimi 

1 Për periudhën 2018-2019-2020 nga ana e Drejtorisë së Financës dhe 

Buxhetit në Bashkinë Kukës është punuar për të bërë saktësimin dhe 

evidentimin e kontratave dhe faturave të cilat nuk ishin pasqyruar më 

parë në tabelat e raportimeve të detyrimeve. Nga analizimi i të 

dhënave rezulton se vlera totale e detyrimeve të prapambetura që 

deklarohet në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për vitet 2018-

2019-2020 nuk përputhet me vlerën e detyrimeve të paraqitura në 

bilanc, nuk përputhet me vlerën e detyrimeve sipas akt rakordimeve 

me thesarin si dhe nuk përputhet me vlerën në tabelat analitike që 

administron Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës 

sipas viteve përkatëse. 

Vlera e detyrimeve të prapambetura për të cilat DFB disponon tabela 

analitike është shumë më e vogël se vlera e detyrimeve e raportuar në 

MFE apo vlera e paraqitur në bilancet përkatëse sipas viteve.  

 (faqe 24-56 të RPA) 

E lartë Kryetari i Bashkisë Kukës të ngrejë një grup 

pune me qëllim analizimin, verifikimin, 

regjistrimin dhe përputhjen e vlerës së saktë 

të detyrimeve të prapambetura që ka Bashkia 

Kukës. Në përfundim të procesit të 

identifikimit dhe regjistrimit të saktë të 

detyrimeve, Drejtoria e Financës dhe 

Buxhetit të hartojë planin/grafikun e 

likuidimit të tyre në përputhje me udhëzimet 

e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

2 Nga auditimi i radhës së likuidimit të vendimeve gjyqësore rezulton re 

se Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës në likuidimin e 

detyrimeve nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë 

shpenzuese sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrisë së Financave 

dhe  Ekonomisë nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të 

detyrimeve monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari 

të thesarit”, pika 5 dhe pika 8. Vendime të regjistruara në vitin 2016 

janë likuiduar në vitin 2020 (vendim nr. 312-247), vendime të 

regjistruara në vitin 2019 apo vitin 2020 janë likuiduar brenda vitit 

(vendim nr. 93, vendim nr. 583,vendim nr. 63). Nga auditimi i listave 

analitike mbi vendimet gjyqësore si dhe vetë vendimet gjyqësore 

rezulton se Drejtoria e Financës dhe Buxhetit administron vendime 

gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës të cilat nuk i ka të 

regjistruara dhe nuk i ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë përkatësisht, vendimi nr. 312(247), datë 04.05.2016 me 

vlerë 798,560 lekë, vendimi nr. 369, datë 29.05.2019, me vlerë 

789,415 lekë, vendimi nr. 154, datë 13.06.2019, me vlerë 3,342,537 

lekë dhe vendimi nr. 210, datë 01.10.2020 me vlerë 1,015,680 lekë. Në 

total vlera e vendimeve gjyqësore të pa regjistruara dhe të pa 

raportuara në MFE në përfundim të vitit 2020, e konstatuar nga grupi i 

auditimit, është 5,946,192 lekë. Nga auditimi i listave analitike dhe i 

vendimeve gjyqësore rezulton se në raportimin e bërë në MFE janë 

raportuar si detyrime edhe tre vendime të cilat janë likuiduar në vitet 

2019-2020 (vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74).  

(faqe 24-56 të RPA) 

E lartë Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, të 

regjistrojë të gjitha vendimet gjyqësore që 

paraqiten pranë saj si dhe të hartojë grafikun 

e shlyerjes. Gjithashtu, të saktësojë vendimet 

gjyqësore që janë likuiduar dhe që 

vazhdojnë të raportohen si detyrime në 

Ministrinë e Financave, me qëllim 

identifikimin e vlerës reale të detyrimeve që 

lindin nga vendimet gjyqësore të pa 

likuiduara. 

3 Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2018 është realizuar në masën 

1.2% , nga 525,300 lekë të planifikuara janë arkëtuar 6,505 lekë, për 

vitin 2019 është realizuar në masën 0.1% , nga 541,059 lekë të 

planifikuara janë arkëtuar 436 lekë, për vitin 2020 është realizuar në 

masën 16.3%, nga 541,059 lekë të planifikuara është arkëtuar vlera 

87,961 lekë.  

Për vitin 2020 sipas të dhënave të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave 

Vendore, planifikimi i taksës së tokës është 541,059 lekë, ndërsa 

E lartë Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të  

bashkëpunojë me  Drejtorisë së Bujqësisë 

dhe Zhvillimit Rural për evidentimin e saktë 

të familjeve të pajisura me certifikatë 

pronësie të ndarjes së tokës bujqësore me 

qëllim planifikimin sa më të saktë të taksës 

së tokës bujqësore si dhe për të shmangur 

mungesën e të ardhurave vjetore në buxhetin 
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referuar përcaktimeve të VKB-së nr. 1, datë 05.01.2018,  VKB-së nr. 

81, datë 04.01.2019, VKB-së nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e 

taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës si dhe të dhënave 

nga Drejtoria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, pritshmëria për taksën 

e tokës bujqësore është 2,370,800 lekë, diferenca në planifikim për 

vitin 2020 është 1,829,741 lekë duke sjellë të ardhura të planifikuara 

më pak në buxhetin e bashkisë për vitin 2020 në vlerën 1,829,741 lekë.  

(faqe 24-56 të RPA) 

e Bashkisë Kukës në vlerën 1,829,741 lekë. 

4 Për vitet 2018-2020 nuk kanë paguar detyrimin për taksën e ndikimit 

në infrastrukturë 348 subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 

lekë, që përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës.  

(faqe 24-56 të RPA) 

E lartë Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe 

Zhvillimit të Territorit të dërgojë 

periodikisht informacion në Drejtorinë e 

Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet 

debitorë për “Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimet” dhe në 

bashkëpunim të marrin masa administrative 

e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë 

legalizuar për 348 subjekte të legalizuara 

me vlerë 13,194,899 lekë. Gjithashtu, nga 

strukturat e Bashkisë Kukës të 

bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës, për bllokimin e veprimeve në 

dhënien e certifikatës së pronësisë deri në 

kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në 

infrastrukturë. 

5 Numri i familjeve debitorë në Bashkinë Kukës për vitin 2018 përbën 

90.5% të familjeve, në vitin 2019- 91% dhe në vitin 2020-88.5%. Në 

fund të vitit 2020 vlera e detyrimit progresiv që rrjedh nga familjet 

debitorë është 6,546,829 lekë.  

(faqe 24-56 të RPA) 

 

E lartë Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në 

Bashkinë Kukës të marrë të gjitha masat që 

të njoftojë familjet për detyrimet vendore që 

ato kanë ndaj bashkisë me qëllim arkëtimin 

e detyrimeve të kaluara në vlerën totale 

6,546,829 lekë si dhe të fillojë procedurat 

për të përfshirë agjentë tatimorë për vjeljen e 

taksave dhe tarifave familjare por jo vetëm. 

6 Nga auditimi rezulton se numri i debitorëve progresiv për subjektet 

fizik/juridik për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore ndaj 

Bashkisë Kukës në fund të vitit 2020 është 104,101,257 lekë për 512 

subjekte. 

 (faqe 24-56 të RPA) 

 

E lartë Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 

Vendore/Sektori për Menaxhimin e Borxhit 

të ndjekë zbatimin e urdhrave që ka nxjerrë 

për bllokimin e llogarive bankare, për 

sigurimin e detyrimit tatimor, për 

sekuestrimin e pasurisë apo kallëzimin penal 

me qëllim arritjen e rezultateve reale në 

uljen e borxhit prej 104,101,257 lekësh nga 

subjektet debitorë si dhe të dokumentojë 

ndjekjen dhe rezultatet e këtyre masave. 

7 Bashkia Kukës ka lidhur në total 17 kontrata për dhënien me qira të 

aseteve të bashkisë. Nga auditimi i tyre, për vitet 2018-2020 rezultojnë 

debitorë ndaj bashkisë 7 subjekte qiramarrëse në kundërshtim me 

kushtet e kontratës së qirasë në shumën totale të qirave 3,770,890 lekë, 

që përbëjnë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. 

Subjekti “A... Albania” ka pothuajse 3 vite që nuk ka kontratë të lidhur 

E lartë Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në 

bashkëpunim me Drejtorinë e Taksave dhe 

Tarifave Vendore të angazhohen që 

subjektet qiramarrëse të zbatojnë me 

përpikmëri kusht e kontratave të qirasë me 

qëllim arkëtimin e detyrimeve në shumën 
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me Bashkinë Kukës për sipërfaqen që përdor për vendosjen e 

antenave. 

(faqe 24-56 të RPA) 

 

3,770,890 lekë. Gjithashtu, Drejtoria e 

Administrimit të Pyjeve në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike të ndjekin hapat e duhur 

ligjor ndaj subjektit “A... Albania” të cilit i 

ka përfunduar kontrata e qirasë më datë 

08.09.2018 dhe ende nuk është bërë e 

mundur lidhja e një kontrate të re. 

8 Në Bashkinë Kukës janë 11 subjekte që ushtrojnë aktivitet në tregtimin 

e karburanteve për të cilat Bashkia Kukës nuk ka informacion nëse 

janë të pajisura me autorizim, sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 8450, 

datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, 

të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar neni 4, neni 20, pika 2, 

dhe nëse ky autorizim ka përfunduar apo kur përfundon.  

(faqe 24-56 të RPA) 

E lartë Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të 

marrë masa që të identifikojë të gjitha 

subjektet që ushtrojnë aktivitet të pa pajisur 

me autorizimin përkatës si dhe të bëjë të 

mundur pajisjen e menjëhershme të tyre me 

autorizim për ushtrimin e aktivitetit duke 

paguar vlerën 1,000,000 lekë. 

9 Nga auditimi i pasqyrave financiare rezulton se është nën vlerësuar 

llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogaria e 70 “Të ardhurat 

nga taksat dhe tatime”, duke mos e njohur të ardhurën për vitin 2018, 

në vlerën 99,178,561.1 lekë, për vitin 2019 në vlerën 88,294,922.7 

lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 110,185,946.3 lekë, në kundërshtim 

me Ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” neni 6, 10,11, Ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Ligjin nr. 25/2018 datë 

10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe 

Udhëzimin i MF nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”. 

 (faqe 56-72 të RPA) 

E lartë Drejtoria e Financës dhe buxhetit të kryejë 

veprimet sistemuese për gjendjen e llogarive 

468 dhe 70 në fund të vitit ushtrimor 2020. 

10 Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2018,2019,2020 rezulton se 

nuk është kontabilizuar llogaria 26 “Pjesëmarrje me kapitalin e vetë” 

me vlerën e kapitalit me 100% aksione në pjesëmarrje të  Bashkisë 

Kukës në “Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a”si dhe vlera e kapitalit 

12,5% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Kukës në Futboll Klub 

Kukësi në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet afatgjata financiare të 

bilancit kontabël 2019 dhe 2020, më konkretisht në llogarinë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalet e veta”. Në këtë rast investimi përbën 

aksionet me vlerë kontabël (kosto) 887,353,000 lekë dhe investitori 

është Bashkia Kukës. Kjo procedurë mos pasqyrimi në Aktivet 

Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së aksioneve të cilat 

janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 887,353,000 lekë  

përbën shtrembërim të informacionit financiar dhe është në 

kundërshtim me UM 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 Ndërkombëtar  të Kontabilitetit nr. 28 “Investime në 

Pjesëmarrje” pika 35   

(faqe 56-72 të RPA). 

E lartë Nga Bashkia Kukës, nëpërmjet Nëpunësit 

Zbatues, të merren masa për të bërë 

sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e 

pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar të 

FK Kukësi me vlerë kontabël 887,353,000 

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. 
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11 Nga auditimi rezulton se në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime gjyqësore dhe investime dhe 

shërbime, të cilat nuk bëhen hyrje të cilat për vitin 2020 janë në 

shumën 73,015,278 lekë. Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për 

investimet e Bashkisë Kukës nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi 

identifikuar pagesa faturash të cilat paraqiten të likuiduara në 2020, 

por të pa regjistruara në detyrimet e prapambetura të vitit 2019. Mos 

paraqitja e tyre në kontabilitet, edhe pse janë kompetencë e vitit 

ushtrimor 2019, ka nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” me 10,504,919 lekë. Kjo procedurë mos pasqyrimi në 

llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” të detyrimeve për faturat e 

likuiduara në 2020 por me kompetencë vitin 2019, përbën shtrembërim 

të informacionit financiar, duke qenë së detyrimet e prapambetura për 

vitin 2019 të përcjella në Ministrinë e Financave janë  nënvlerësuar me  

10,504,919 lekë në kundërshtim me Ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, Ligjin 

10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, 

Urdhër nr. 64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar 

të Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e 

pasqyrave financiare”. 

(faqe 56-72 të RPA) 

E lartë Titullari i Bashkisë Kukës në bashkëpunim 

me Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit të 

pasqyrojnë në llogarinë  467 “Kreditorë të 

ndryshëm” detyrimet për faturat e likuiduara 

në 2020 por me kompetencë vitin 2019, për 

vlerën 10,504,919 lekë. Gjithashtu, pas 

saktësimit të detyrimeve të prapambetura, 

duhet të merren masa raportimin e tyre në 

Ministrinë e Financave, raportim i cili 

aktualisht nuk është real. 

 

12 Nga auditimi, është konstatuar se 7 procedura me vlerë kontrate 

125,071 mijë lekë, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me aktet 

ligjore/nënligjore të LPP, duke bërë që të kemi mos pjesëmarrje të OE 

në gara, duke ulur kështu numrin e pjesëmarrësve në procedura.  

(faqe 72-115 të RPA) 

  

E lartë Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullarit të 

Autoritetit Kontraktor, Bashkia Kukës, për 

çdo rast të procedurave të zhvilluara të 

ngrejë një grup pune me specialistë të fushës 

(sipas llojit të procedurës), për hartimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve sipas 

llojit të procedurës, duke dhënë argumente 

për secilin kriter dhe e gjithë proceduara e 

ndjekur të dokumentohet dhe të bëhet pjesë 

e dosjes. 

 

13 Për periudhën objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur në total 66 

gjoba me vlerë 285,430,000 lekë, nga të cilat janë arkëtuar në mënyrë 

vullnetare vetëm 8 gjoba me vlerë 1,400,000 lekë dhe nuk janë 

arkëtuar 58 gjoba me vlerë 284,030,000 lekë, që përbëjnë të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. Niveli i arkëtimit të gjobave 

për vitin 2018 është 50% e vlerës, për vitin 2019 është 3.7% e vlerës 

dhe për vitin 2020 është 0.07% e vlerës. Për gjobat e pa paguara IMT 

nuk ka ndërmarrë asnjë hap ligjor për të bërë të mundur arkëtimin e 

tyre duke mos dërguar në gjykatë vendimet për të nxjerrë Urdhrin e 

Ekzekutimit për secilën gjobë, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e 

tjera të parashikuar në Ligjin nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për 

kundërvajtjet administrative” i ndryshuar, neni 9, neni 22, neni 24, 

neni 31, pika 5 si procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit apo 

vendosje sekuestro mbi pasurinë.  

(faqe 126-137 të RPA) 

E lartë Inspektorati i Mbrojtës Territorit në 

bashkëpunim me Drejtorinë  Juridike, 

Prokurimeve Publike dhe TIK, të kërkojnë 

në gjykatë, shndërrimin e 58 vendimeve të 

kundërvajtjes në “titull ekzekutiv” si dhe të 

marrin të gjitha masat e duhura ligjore për 

arkëtimin e gjobave të pa paguara për vitet 

2018-2020 në vlerën 284,030,000 lekë. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë 

masa për të bërë kontabilizimin e 

menjëhershëm të gjobave të vendosura ndaj 

shkelësve të ligjit në përputhje me kërkesat 

dhe rregullat e përgjithshme të matjes së 

librave dhe dokumenteve të kontabilitetit. 
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14 Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje mjetesh dhe 

makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”, Bashkia Kukës, me vlerë të 

kontratës (me Tvsh) 36,936,000 lekë, fituar nga OE “T...” Shpk, 

rezultuan diferenca të dukshme në mjete & makineri që janë deklaruar 

nga OE i shpallur fitues nga zbatuesi i kontratës, për zërat e 

makinerive & pajisje: 1. Fadromë; 2. Kamionë multifunksional; 3. 

Kamion Vetëshkarkues; 4. Traktor me zinxhirë. Nga auditimi i 

dokumentacionit të makinerive dhe kqyrja në vend e tyre rezultoi se 

asnjë prej tyre (makinerive të sipërcituara  nuk është në përputhje me 

nënpikat 5, 6 të Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe “Specifikimet 

Teknike”). Kontraktori “T...” Shpk nuk ka sjellë asnjë nga makineritë 

sipas përcaktimeve në nenet 8 dhe 9 të Shtojcës 16 “Kushtet e 

Përgjithshme” të DT dhe nenet 5, 9, 11 dhe 14 të kontratës të lidhur 

me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. Vlera ekonomike e mjete & makineri 

është 26,500,000 lekë pa Tvsh, vlerë që përbën dëm ekonomik për 

buxhetin e Bashkisë Kukës. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me: 

- deklaratën për makineritë të Administratorit të OE “T...” Shpk, i 

shpallur fitues; 

- nënpikat 5, 6 të Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet 

Teknike; 

- nenet 8 dhe 9, Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të DT; 

- nenet 5, 9, 11 dhe 14 të kontratës me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020;  

-kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 57 Prot datë 17.09.2018 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe OE “T...” Shpk. 

(faqe 72-115 të RPA) 

E lartë Nga Bashkia Kukës të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 26,500,000 lekë pa 

Tvsh nga OE “T...” Shpk, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 67 Prot., 

datë 02.09.2020, me objekt: “Blerje mjetesh 

dhe makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”, 

Bashkia Kukës, vlerë që përfaqëson dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

së qeverisjes vendore, si pasojë e likuidimit 

të makinerive & pajisje jashtë kushteve të 

DT dhe specifikimeve teknike të kontratës. 

15 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës, me 

vlerë të kontratës (me Tvsh) 24,508,443 lekë, të kontratuar me  “N...” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 388,602  lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 57 Prot datë 

17.09.2018  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe 

kontraktorit “N...” SHPK.  

(faqe 72-115 të RPA) 

 

E lartë Nga Bashkia Kukës të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 388,602 lekë pa 

Tvsh nga kontraktori “N...” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 

57 Prot datë 17.09.2018,  me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare 

Mamëz”, Bashkia Kukës, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

16 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, 

Bashkia Kukës, me vlerë të kontratës (me Tvsh) 19,658,928 lekë, 

fituar nga BOE “L... Company” Shpk & “K...” Shpk, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 221,400 lekë 

pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 60 Prot datë 05.08.2020 të lidhur mes 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe kontraktorit “L... Company” 

SHPK & “K...” SHPK.  

(faqe 72-115 të RPA) 

E lartë Nga Bashkia Kukës të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 221,400 lekë pa Tvsh 

nga kontraktori “L... Company” Shpk & 

“K...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 60 Prot datë 05.08.2020,  

me objekt “Restaurim i lapidarit dhe 

varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, 

Bashkia Kukës, vlerë që përfaqëson dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve 

të pakryera. 

17 Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës, me 

vlerë të kontratës (me tvsh) 20,945,920 lekë, fituar nga OE “N...” 

SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në 

vlerën 158,300 lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 52 Prot datë 

10.09.2018  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe 

OE “N...” SHPK. 

(faqe 72-115 të RPA) 

E lartë Nga Bashkia Kukës të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 158,300 lekë pa Tvsh 

nga kontraktori “N...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 52 Prot 

datë 10.09.2018, me objekt “Rikonstruksion 

i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia 

Kukës, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 

si pasojë e likuidimit të punimeve të 
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pakryera. 

18 Në procesin inventarizues së mallit ”Karburant” në njësinë e 

magazinës në Bashkinë Kukës, Titullari i AK nuk ka dhënë Urdhër për 

ngritjen e komisionit të inventarizimit të mallit, i cili pranon mallin 

sipas specifikimeve të kontratës së nënshkruar.  

-Grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga magazina 

për të verifikuar procedurën e daljes së mallit dhe vuri re se, në 

përzgjedhjet rastësore brenda periudhës së kontratës së 

sipërpërmendur, fletë-daljet nuk shoqëroheshin me asnjë 

dokumentacion justifikues si kërkesë të njësisë shpenzuese, urdhër dhe 

program pune për konsumin e karburantit, pa fletë udhëtimi, pa 

autorizim nga titullari për lëvizjen e automjetit dhe autorizim për 

shoferët përkatës. 

(faqe 72-115 të RPA) 

E lartë Nga Bashkia Kukës të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 14,537,823 lekë pa 

Tvsh nga A.P në cilësinë e Shefit të Sektorit 

të Shërbimeve Publike dhe P.C, në cilësinë e 

Shef i Tatim Taksave, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

mungesës së dokumentacionit ligjor 

justifikues. 

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 
 

Opinioni i auditimit mbi pasqyrat financiare. 

Për drejtimin e Bashkisë Kukës 

Grupi i auditimit auditoi pasqyrat financiare të Bashkisë Kukës, për vitin ushtrimor 2018, 2019 

dhe 2020, 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. 

Opinion i modifikuar, i kundërt
1
: 

Sipas mendimit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 1705
2
, dhe ISSAI 1200

3
, pasqyrat 

financiare, nuk paraqesin në mënyrë të drejtë, pozitën financiare të Bashkisë Kukës në datën 31 

dhjetor 2019, referuar ligjit “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe Standardeve 

Kombëtare të Kontabilitetit (SKK), si dhe Udhëzimin e MF nr. 8, datë 03.09.2018, mbi të cilat 

subjekti i audituar është mbështetur për përgatitjen e pasqyrave financiare vjetore, pasi mbartin 

gabime materiale dhe të përhapura, të cilat janë trajtuar në Bazën për opinionin e kundërt. 

Baza për opinionin e modifikuar, të kundërt: 

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 Kukës, sipas kërkesave etike që janë të zbatueshme për auditimin e 

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

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

mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, të përhapura, në llogaritë vjetore apo 

transaksionet në fjalë; ose 2. kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

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

kësaj pamundësie janë materiale të përhapura. 
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. 
3
 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 
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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. (ISA 

700). 

Në planifikim ne kemi llogaritur vlerën e materialitetit, bazuar në ISSAI 1320 dhe ISSAI 1450, 

duke marrë parasysh riskun e lartë të auditimit, ndaj të cilit për të marrë një siguri të arsyeshme, 

audituesi duhet të tolerojë një normë më të ulët të gabimit material. Materialiteti i llogaritur nga 

audituesit e Kontrollit të Lartë të Shtetit, bazuar në Manualin e Auditimit Financiar të KLSH-së, 

për vitin e mbyllur më 31 dhjetor 2019 është 1,726,039 lekë. Nga auditimi i pasqyrave financiare 

të vitit 2019, u evidentuan gabime materiale të cilat individualisht dhe si shumë, janë mbi nivelin 

e materialitetit të përcaktuar për vitin financiar të mbyllur në 2019 (materialiteti 1,726,039 lekë), 

dhe janë gabime materiale të përhapura në llogaritë vjetore të subjektit, fakt ky që përbën bazën e 

opinionit të kundërt (ISA-705; ISSAI-1705). Për këto arsye kemi dhënë opinion të kundërt, sipas 

shpjegimeve në paragrafin e mëposhtëm: 

Përshkrimi i çështjeve:  

Gabimet materiale në pasqyrat financiare të mbyllura në 31 dhjetor 2020 paraqitet në si më 

poshtë: 

- Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 67,425,735 lekë e pandryshuar dhe në 

2020 njëlloj si vitet e mëparshme. 

- Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 113,372,265 lekë. 

- Llogaria e aktivit 212 “ Ndërtesa dhe konstruksione 1,127,626,775 lekë. 

- Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” është pasqyruar më pak për vlerën 3,500,000 

   lekë;  

- Llogaria 467 “ Kreditorë të ndryshëm” është pasqyruar më pak për vlerën 73,015,278 lekë; 

 

 b-Nga auditimi mbi përputhshmërinë 

Opinion i kualifikuar  

Ne kemi audituar planifikimin e nevojave për investime,  përputhshmërinë ligjore për zbatimin e 

kuadrit rregullator në fuqi mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, si dhe zbatimin në 

teren të kontratave të punimeve të lidhura midis autoritetit kontraktor dhe operatorëve të shpallur 

fitues. Në opinionin tonë, përsa i takon shkallës së zbatimit nga subjekti Bashkia Kukës të kuadrit 

rregullator për fushën e prokurimeve publike, referuar kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2016 “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar, VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, duke përjashtuar disa anomali materiale, por jo të 

përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të kualifikuar për fushën e 

zhvillimit të procedurave. Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë janë të 

mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin tonë, si më poshtë: 

- Nga auditimi i 7 procedurave, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP, 5 

procedura, në të cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk 

plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të 

fondeve publike për vlerën 88,783 mijë lekë pa Tvsh. 

- Në 6 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumet e 

punës. 

- Në 5 raste, u konstatuan punime/blerje mallrash të pakryera dhe të paguara në shumën 

41,806,125 lekë. 

- Në auditimin e dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve nga Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore konstatohet se detyrimet e subjekteve fizikë/juridikë deri më 31.12.2020 

(debitorët progresiv), janë 512 subjekte me vlerë 104,101,257 lekë, ndërsa detyrime nga 
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familjet për pagesat e taksave dhe tarifave vendore 2018-2020 janë shumën 6,072,691 lekë për 

1810 familje.  

-Detyrime të pa arkëtuara nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet për vitet 2018-

2020, 348 subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 lekë. 

- Detyrime të pa arkëtuara nga kontratat e qirasë për 7 subjekte qiramarrëse për periudhën 2018-

2020, me vlerë 3,770,890 lekë. 

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

institucioneve supreme të auditimit (ISSAI). Përgjegjësitë tona sipas këtyre standardeve janë 

përshkruar në mënyrë më të detajuar në paragrafin “Përgjegjësitë e audituesit për auditimin e 

Pasqyrave Financiare” të raportit tonë. Ne jemi të pavarur nga subjekti, e theksuar kjo në 

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

përputhje me kërkesat etike që janë të rëndësishme në auditimin e pasqyrave financiare në 

Republikën e Shqipërisë, duke përfshirë Kodin e Etikës të KLSH dhe kemi përmbushur 

përgjegjësitë e tjera etike në përputhje me këto kërkesa. Ne besojmë se evidencat e auditimit që 

kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar bazën për opinionin tonë.  

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Kukës. 
Drejtimi i Bashkisë, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të pasqyrave 

financiare në përputhje me kërkesat e Udhëzimit të Ministrisë Financave nr. 08, datë 09.03.2018 

“Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të 

Njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, kërkesat e tjera në kuadrin e raportimit financiar në fuqi, 

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

për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu përgjegjës për 

përdorimin e burimeve financiare në përputhje me politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. 

Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për kontrollin e procesit të raportimit financiar. 

Stafi drejtues është përgjegjës për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha 

ligjet dhe rregulloret në fuqi. 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH-së. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme nëse 

pasqyrat financiare në tërësi, nuk paraqesin anomali materiale, 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.  

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

periudhës aktuale dhe këto çështje 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. 

 

II. HYRJA 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, dhe në zbatim të Programit të Auditimit nr. 448/1 Prot, datë 

26.04.2021, ndryshuar me shkresën nr. 448/2, datë 15.06.2021, miratuar nga Kryetari i KLSH-
së

, 

nga data 27.04.2021 deri në datë 16.07.2021, në subjektin Bashkia Kukës u krye auditimi 

Financiar dhe i Përputhshmërisë për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2020. Grupi i auditimit 

përbëhej nga audituesit: 
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1. G.K – Përgjegjës Grupi 

2. A.Z – Auditues 

3. E.V – Audituese 

4. M.B – Audituese 

5. R.K – Auditues 

 

1. Objektivat e auditimit 

Auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë në Bashkinë Kukës ka si objektiva kryesor: 

- Vlerësimin nëse aktivitetet, transaksionet financiare dhe informacionet janë në të gjitha 

aspektet materiale ose jo, në përputhje me kuadrin ligjor e rregullator mbi bazën e të cilit  

subjekti që auditohet ushtron veprimtarinë e tij; 

- Vlerësimin e zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi, duke vlerësuar risqet e anomalive materiale në 

pasqyrat financiare dhe nivelin e pohimeve, nëpërmjet të kuptuarit të njësisë dhe mjedisit të saj, 

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

vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)
4
; 

- Dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare dhe procedurat e prokurimit duke kryer vlerësimin 

e risqeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, bazuar në standardet ISSAI 1700;  

- Dhënien e opinionit dhe hartimin e Raportit të Auditimit mbi bazën e vlerësimeve të gjetjeve 

dhe dhënien e rekomandimeve për përmirësim, mbështetur mbi evidenca të besueshme, të 

mjaftueshme dhe përkatëse. 

 

2. Qëllimi i auditimit 

Objektivi i auditimit financiar në Bashkinë Kukës është dhënia e opinionit me siguri të arsyeshme, për 

periudhën nën auditim 2018 - 2020, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet ekonomike nëse janë 

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

raportimit financiar në fuqi. Ndërsa në auditimin e përputhshmërisë synohet dhënia e një vlerësimi 

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

politikave, kodeve të vendosura apo termave, prokurimin e mallrave/shërbimeve dhe investimeve. 

 

3. Identifikimi i çështjes  

Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi: 

Pika 1. Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm. 

Pika 2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,burimi i krijimi të të ardhurave, 

vlerësimi i mbledhjes së tyre. 

Pika 3. Vlerësimi i raportimit financiar për vitet 2018-2020. 

Pika 4. Mbi planifikimin, realizimin, zhvillimin e procedurave të prokurimeve publike dhe 

zbatimin e kontratave të punëve publike. 

Pika 5. Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Pika 6. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit. 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Strukturat drejtuese të Bashkisë Kukës, janë përgjegjëse për paraqitjen e drejtë të pasqyrave 

financiarë në përputhje me ligjin për kontabilitetin. Ato janë përgjegjëse për aktivitetin financiar, 

në përputhje me kriteret e përputhshmërisë duke përfshirë, por pa u kufizuar në ligjin e buxhetit 

dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin e prokurimeve së bashku me aktet nënligjore në 

                                                           
4
Në zbatim të përcaktimeve të Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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zbatim të tij, ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, 

ligjin për auditin e brendshëm dhe aktet nënligjore në zbatim të tij. 

 

5. Përgjegjësitë e audituesve 

Përgjegjësia e grupit të auditimit është që të shprehë një opinion në lidhje me pasqyrat financiare 

dhe përputhshmërinë e zbatimit të procedurave të prokurimit në zbatim të akteve ligjore dhe 

nënligjore. Auditimi është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit ISSAI, 

të cilat kërkojnë që audituesi të respektojë kërkesat etike, të planifikojë dhe të kryejë auditimin 

me qëllim arritjen e një sigurie të arsyeshme në dhënien e opinionit, mbështetur në evidencat e 

grumbulluara të auditimit. 

 

6. Kriteret e vlerësimit 

Grupi i auditimit për të vlerësuar aktivitetin e Bashkisë Kukës është mbështetur në kuadrin ligjor, 

nënligjor dhe rregullativ të listuar më poshtë. Ky kuadër ligjor ka shërbyer si bazë për burimin e 

kritereve që ka hartuar grupi i auditimit kundrejt të cilave janë vlerësuar aktivitetet e Bashkisë 

Kukës. Burimet e kritereve të vlerësimit janë: 

- Ligji organik i KLSH-
së

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

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;  

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

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

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

- Ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; 

- Ligji nr. 109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2018”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 99/2018, datë 03.12.2018“Për buxhetin e vitit 2019”, i ndryshuar; 

- Ligji Nr. 88/2019, datë 18.12.2019“Për buxhetin e vitit 2020”; 

- Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e 

Kundërligjshme”, i ndryshuar; 

- Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”; 

- Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”; 

- VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit 

ngaInspektorati Kombëtar iMbrojtjes së Territorit dhe ai iNjësisë Vendore”; 

- VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”. 

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

ndryshuar me VKM nr. 797, datë 29.12.2017; 

- Udhëzimi i MFE nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”; 

- Udhëzimi plotësues nr. 2 datë 19.1.2019 i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”, 

- Udhëzimi MFE nr. 1 datë 17.1.2019 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2019” 

- Udhëzimi MFE nr. 2 datë 20.01.2020 “Për zbatimin e Buxhetit të vitit 2020” 

- Udhëzimi MFE nr. 21, datë 25.10.2016 “Për nëpunësit zbatues të të gjitha niveleve”;  

- Udhëzimin i MFE nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat  standarde te monitorimit te 

buxhetit te njësive te vetëqeverisjes vendore”;  

- Udhëzimi i MF nr. 8, datë 09.03.2018 ”Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes  dhe 

raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“; 
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- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;  

- Udhëzimi i APP nr. 3, datë 08.01.2018 “Për procedurën e prokurimit me vlerë të vogël”; 

etj. dhe kuadri rregullues i brendshëm i bashkisë. 

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

ndryshuar; 

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

raportimit të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”etj. 

- Kriteret e vlerësimit: 

- Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i shfuqizuar; 

- Ligji nr. 40/2019 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”;  

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

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

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

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

- UMFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

Pasqyrave Financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. 

- UMF nr. 30, datë 27.12.2012 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”; 

- VKM nr. 717, datë 23.06.2009 “Për pagat e punonjësve mbështetës të institucioneve 

buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore”; 

- VKM nr. 202, datë 15.03.2017 “Për disa ndryshime në VKM nr. 717, datë 23.06.2009”; 

- VKM nr. 177, datë 08.03.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr.165, datë 

02.03.2016, të Këshillit të Ministrave “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për 

efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

- VKM nr. 165, datë 02.03.2016 “Për grupimin e njësive të vetëqeverisjes vendore, për efekt 

page dhe caktimin e kufijve të pagave të funksionarëve të zgjedhur e të emëruar, të 

nëpunësve civilë e të punonjësve administrativë të njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

- VKM nr. 187, datë 08.03.2017 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në 

kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit 

qendror të zgjedhjeve, gjykatën e lartë, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të 

pavarura, institucionet në varësi të kryeministrit, institucionet në varësi të ministrave të 

linjës dhe administratën e prefektit”; 

- VKM nr. 545, datë 11.08.2011 “Për miratimin e strukturës dhe të niveleve të pagave të 

nëpunësve civilë/nëpunësve, zëvendësministrit dhe nëpunësve të kabineteve, në 

kryeministri, aparatet e ministrive të linjës, administratën e presidentit, kuvendit, komisionit 

qendror të zgjedhjeve, prokurorinë e përgjithshme, disa institucione të pavarura, 

institucionet në varësi të Këshillit të Ministrave/Kryeministrit, Institucionet në varësi të 

ministrave të linjës dhe Administratën e Prefektit”, me ndryshime; 

- VKM nr. 997, datë 10.12.2010 “Për trajtimin financiar të punonjësve që dërgohen me 

shërbim jashtë qendrës së punës, brenda vendit”, me ndryshime; 

- Vendimet e Këshillit Bashkiak Kukës, etj. 

 

7. Standardet e auditimit 

Për kryerjen e Auditimit Financiar dhe të Përputhshmërisë në Bashkinë Kukës grupi i auditimit 

ka ndjekur edhe standardet ndërkombëtare të auditimit si më poshtë:  
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- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik“; 

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

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

të auditimit të përputhshmërisë; 

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

dhe ISSAI 4200; 

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

kontabilisteve IFAC. 

 

8. Metodologjia e auditimit 

1. Kontrolli aritmetik.  

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

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

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

kanë të bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli 

aritmetik u krye me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në 

llogaritë përkatëse, që përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë 

gabim (Ditari i kontabilizimit të urdhër shpenzimeve). 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese.  

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

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

justifikuese (Urdhër shpenzimeve), konstatoi nëse shifrat e kaluara kanë pasur justifikim të 

mjaftueshëm dokumentar në bazë të UMF nr. 30, datë. 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”.   

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese.   

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, 

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

mbikëqyrje fizike e magazinës për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe 

përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit.  

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

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

5. Konfirmim nga të tretët. 

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

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

tjera shtetërore.   

6. Kontrolli sipas një treguesi.   

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

normales”, që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka mungesa 

e pjesëve justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime 

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

7. Intervistimi 

U kryen intervista me specialistët e Bashkisë Kukës me qëllim për të kuptuar dhe vlerësuar më 

mirë problematikat e konstatuara. 

8. Raporte dhe Informacione  

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim. 
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9. Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm. 

U zhvilluan pyetësorë me strukturat e Bashkisë Kukës për të vlerësuar sistemet e kontrollit të 

brendshëm. 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 

Mbështetur në standardet ISSAI, audituesit duhet të identifikojnë dhe vlerësojnë risqet e 

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

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

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

gabimeve materiale
5
.  

Sa më sipër grupi i auditimit realizoi vlerësimin e materialitetit në përputhje me ISSAI 1320 dhe 

ISSAI 1450,duke përcaktuar nivelin e gabimit që audituesi konsideron të mundshëm për të 

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

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

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

materialitetit janë marrë shpenzimet për paga, shpenzime operative dhe investime. 

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

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

funksionimit të 5-të komponentëve të kontrollit të brendshëm. Gjatë kryerjes së testeve të 

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

moderuar deri të lartë.  

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

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

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

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

vlerësimin e riskut, duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë 

vlerësimeve u mbështetëm në Modelin e Riskut që KLSH-
ja
 aplikon

6
. 

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

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

këtë kontekst procedurat e ndjekura nga grupi i auditimit konsistojnë në analiza të 

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

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

inspektime fizike; observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera 

nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, 

por kjo mbetet e limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi 

që konsiston në kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda 

dhe/ose jashtë njësisë shpenzuese. 

9. Dokumentimi i auditimit 

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

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

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat e zbatueshme ligjore dhe rregullator, rezultatet e 

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

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

profesionale në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky dokumentacion është i përshtatshëm dhe i 

                                                           
5
ISSAI 1315 

6
Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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rëndësishëm për të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërben si 

një burim informacioni për përgatitjen e tyre. 

 

II. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin 

Auditimi në subjektin “Bashkia Kukës”, u krye në kuadër të planifikimit vjetor të subjekteve të 

përzgjedhura për t’u audituar. Në këtë subjekt, u evidentuan shmangie dhe të meta në fushën e 

financës (materiale por jo të përhapura), si dhe të meta e dobësi në drejtim të përputhshmërisë 

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

shpenzime sipas 3-E në fushën e prokurimeve. 

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

kuptuar natyrën, kohën dhe shtrirjen e procedurave të auditimit 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, janë 

reflektuar në përfundimet e arritura në drejtim të tyre dhe gjykimet profesionale në arritjen e 

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

konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërbeu si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. Në përgatitjen e materialit dokumentar për planifikimin e 

auditimit, grupi auditimit i është referuar auditimeve e kryera në periudhat e mëparshme, 

dokumentacionit të kërkuar subjektit, të dhënat e grumbulluara për demografinë, auditimeve të 

realizuara nga Njësia e Auditimit të Brendshëm, fondet e realizuara nga kjo njësi vendore të 

publikuara në faqen e Thesarit të Ministrisë së Financave dhe të APP për realizimin e prokurimit 

me fonde publike dhe të ardhurat e veta, aktivitetet kryesore dhe problematikat e trajtuara nga 

media, të realizuara këto nëpërmjet hulumtimeve dhe kërkimeve në internet dhe në median 

vizive. 

Bashkia Kukës është e organizuar dhe funksionon në bazë ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 

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

vetëqeverisjes Vendore”, Rregulloren e funksionimit të Këshillit Bashkiak, Rregullorja dhe 

akteve të nxjerra nga Këshilli Bashkiak Kukës. 

 

Profili i Bashkisë Kukës: Bashkia Kukës kufizohet në veri me Bashkinë Has, në perëndim me 

Bashkitë Mirditë dhe Fushë-Arrëz, në jug me Bashkinë Dibër 

dhe në lindje me Republikën e Kosovës dhe me atë të 

Maqedonisë. 

Qendra e kësaj bashkie është qyteti i Kukësit. Sipas Censusit të 

vitit 2011, popullsia është 47,985 banorë. Ndërkohë që sipas 

Regjistrit Civil, kjo bashki ka 59,393 banorë. Bashkia e re ka një 

sipërfaqe prej 933.86 km2 me një densitet prej 63.59 

banorë/km2 sipas Regjistrit Civil dhe 51.38 banorë/km2 sipas 

Censusit 2011. 

Bashkia Kukës përbëhet nga 15 njësi administrative, të cilat 

janë: Kukësi, Malzi, Bicaj, Ujmisht, Tërthore, Shtiqen, Zapod, Shishtavec, Topojan, Bushtricë, 

Grykë-Çajë, Kalis, Surroj, Arrën dhe Kolsh. Të gjitha njësitë administrative janë aktualisht pjesë 

e rrethit Kukës dhe pjesë e po këtij qarku. 

Relievi i zonës së Kukësit është kryesisht malor në të bëjnë pjesë mali i Gjallicës dhe mali i 

Koritnit, pjesë të vargmalit të Korabit. Lugina e Drinit e bën territorin edhe më të ashpër 

gjeografikisht me grykat e thella dhe të ngushta në të cilat janë ndërtuar disa prej digave më të 
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mëdha të hidrocentraleve. Në këtë zonë shtrihet një pjesë e liqenit të Fierzës, liqeni më i madh 

artificial në Shqipëri. 

Qyteti i Kukësit është zonë e rëndësishme që lidh Shqipërinë me Kosovën, përmes Durrës - 

Morinë dhe Maqedoninë. Pavarësisht përmirësimeve që ka sjellë infrastruktura kombëtare, 

relievi i vështirë i Bashkisë së Kukësit dhe problemet me infrastrukturën e brendshme të kësaj 

zone kanë krijuar probleme në zhvillimin e mëtejshëm ekonomik. 

Pas reformës administrativo-territoriale, u krijua një ndarje e re administrative e Bashkisë Kukës 

me një shtrirje prej 933.86 km
2
, e miratuar me ligjin nr. 115/2014, “Për ndarjen administrativo-

territoriale të njësive të qeverisjes vendore në Republikën e Shqipërisë” në përbërje të së cilës u 

përfshinë 15 njësi administrative si dhe nënndarjet e tyre, sipas pasqyrës së mëposhtme: 
Nr. NJA  Qytete dhe Fshatrat në përbërje 

1 Kukës Qvteti Kukës, Fshatrat: Gostil, Drinas 

2 Malzi Fshatrat: Shemri. Shtane, Petkaj, Mgulle, Çam, Gdheshte, Piste, Spas, Shikaj,Dukagjin, Kalimash, Kryemadh. 

3 Bicaj Fshatrat: Bushat, Bicaj, Osmane, Mholaj, Mustafaj, Nange, Kolosian Domaj,. Gabricë, Tershene 

4 Uimisht Fshatrat: Lusen, Zallë, Malqene, Resk, Uimisht, Skavice, Teidrine 

5 Terthore Fshatrat: Morine, Bardhoc 1, Bardhoc 2,  Breg-Lume, Pobreg, Gjegjan 

6 Shtiqen Fshatrat: Shtiqen, Koder-Lume, Krenze, Gjalice 

7 Zapod Fshatrat: Orgjost, Kosharisht, Pakisht, Zapod, Orçikel, Bele, Lojme 

8 Shishtavec Fshatrat: Shishtavec, Novosel, Kollovoz, Shtreze, Borie, Oreshke, Cenaleve 

9 Topojan Fshatrat: Topojan, Xhaferaj, Turaj, Brekije, Nimçe 

10 Bushtrice Fshatrat: Bushtrice, Gjegje, Matranxh, Palush, Vile, Barruç, Shpat 

11 Gryke- Çaje Fshatrat: Fshat, Çaje, Buzemadhe, Shkinak 

12 Kalis Fshatrat: Geshtenje, Koder, Geshtenje, Kalis, Gurre, Pralisht 

13 Surroj Fshatrat: Çinamake, Fushare, Surroj Alia 

14 Arren Fshatrat: Arren, Arrez, Barre, Verrije, Tejmollë 

15 Kolsh Fshatrat: Kolsh Mamez, Myc-Mamëz 

Misioni: Bashkia Kukës ka si mision të saj, të sigurojë qeverisjen në një nivel sa më afër 

qytetarëve. Si njësi e nivelit bazë, ajo do të ketë si mision garantimin e vetë-qeverisjes në 

përputhje me kërkesat e Kartës Evropiane të Autonomisë Vendore. 

Synimi kryesor është plotësimi sa më i mirë i nevojave dhe kërkesave të komuniteteve përkatëse, 

nëpërmjet arritjes së një niveli sa më të lartë shërbimesh, në dobi të një zhvillimi të balancuar me 

qëllim përfundimtar standarde të larta të cilësisë së jetesës në territorin nën administrim. 

Vizioni: Bashkia Kukës synon mbështetjen e përmirësimit të shërbimeve publike dhe sociale, 

ndërmarrjen e reformave administrative dhe të menaxhimit për funksionet specifike, financimin 

dhe zbatimin e projekteve në fushën e arsimit, kulturës dhe sporteve si dhe rritjen e komunikimit 

dhe pjesëmarrjes së qytetarëve drejt një qeverisjeje lokale me të përgjegjshme dhe transparente. 

Një nga prioritetet e Bashkisë Kukës është dhe hartimi i dokumentit të Planit afat-gjatë të 

Zhvillimit Ekonomik (PSZHE) i cili është një proces gjithëpërfshirës ku do të angazhohen jo 

vetëm strukturat e administratës vendore të Bashkisë, por edhe aktorët kryesorë, grupet e 

interesit si dhe pjesëtarët e komunitetit. 

Profili demografik: Në qytetin e Kukësit janë të përqendruar 35% e banorëve, ndërsa pjesa 

tjetër është e shpërndarë në 14 njësitë e tjera administrative. Njësia Administrative Bicaj ka në 

territorin e saj 10 fshatra dhe renditet e dyta për nga numri i popullsisë prej 5,631 banorësh 

ndërkohë që njësia administrative më pak e populluar është Kalisi me 827 banorë dhe 5 fshatra. 

Profili social: Në bashkinë e Kukësit 25,574 persona ose 6,273 familje janë të regjistruar si 

përfitues të ndihmës ekonomike. Kjo do të thotë se në Bashkinë e Kukësit mbi gjysma e 

popullsisë përfiton ndihmë ekonomike bazuar në shifrat e Censusit 2011. Pothuajse 30 % e 

personave që përfitojnë nga ndihma ekonomike janë të përqendruar në qytetin e Kukësit, ose 45 

% e banorëve të qytetit të Kukësit, ndërsa në Njësinë Administrative Ujmisht përfitojnë ndihmë 

ekonomike 87 % e banorëve. 

Tregu i punës dhe struktura e tij: Pjesa më e madhe e popullsisë është e punësuar në sektorin e 

shërbimeve, (57.36 %) ndërsa rreth 33% në sektorin e bujqësisë dhe vetëm 9.59% në sektorin e 
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industrisë. Ekziston një lidhje e drejtë ndërmjet sektorëve të punësimit dhe statusit të punësimit. 

51.6% e personave që punojnë janë të punësuar, ndërsa mesatarisht 48.4% janë të vetë-punësuar 

ose punojnë në bizneset familjare, ndërkohë që statusi i punësimit është i ndryshëm nga njësia në 

njësi. Punësimi zë një peshë më të madhe specifike në qytetin e Kukësit, në njësitë 

administrative Kolsh, Ujmisht dhe Zapod. Ndërsa vetëpunësimi ose punësimi në ekonomitë 

familjare është më i shpeshtë në njësitë administrative,Shishtavec dhe Bushtricë. Pjesa më e 

madhe e të punësuarve (61%) punojnë me kohë të pjesshme, çka lidhet edhe me natyrën rurale të 

zonës edhe me aktivitetin bujqësor, dhe vetëm 33.2% punojnë me kohë të plotë. 

Niveli më i lartë i papunësisë është regjistruar ndërmjet të rinjve 65.9 % 5 ndjekur nga papunësia 

ndërmjet grave në masën 51.5 %, ndërsa ndërmjet meshkujve arrin në masën 50.1%. 

Bujqësia mbetet ndër sektorët më të rëndësishëm ekonomik që ofron rreth 33% të gjithë vlerës së 

shtuar bruto për rajonin e kryesisht për Bashkinë e Kukësit. 

Infrastruktura: Bashkia e Kukësit ka 122.5 kilometra akse rrugore rajonale dhe 181 kilometra 

rrugë kombëtare, ose përkatësisht 67% të të gjithë rrjetit rrugor rajonal të Qarkut Kukës. Niveli i 

infrastrukturës rrugore lë shumë për të dëshiruar edhe pse investimet kanë qenë të shumta. Tani, 

rreth 119 km të rrugëve rurale në këtë rajon, vazhdojnë të jenë të paasfaltuara. Koha e udhëtimit 

nga Bashkia Kukës si qendër administrative deri në njësinë administrative më të afërt merr rreth 

47 minuta ndërsa në qendrat më të largëta rreth 150 minuta.  

Turizmi si potencial dhe sfidat kryesore të zhvillimit: Zona e Kukësit ka histori e kulturë të 

gjerë, tradita vendore, shumëllojshmëri e produkte bujqësore, kulinari, të cilat janë potenciale 

mjaft të vlefshme për zhvillimin e disa llojeve të turizmit Kulturor, Historik, Fetar, Kulinar etj. 

Kjo zonë është e pasur me qendra kulturore, fetare, monumente historike, si dhe tradita folklori, 

të cilat janë bërë pjesë e trashëgimisë kulturore kombëtare. 

 

2. Përshkrimi rezultateve sipas drejtimeve të auditimit 

2.1 Auditim mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm 

 

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

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe komunikimi dhe 

Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë dhe gjendjen e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike që mbulon; 

 

Titulli i 

gjetjes: 1 

Mungesa e një kuadri të plotë rregullash të shkruara për funksionimin e institucionit 

dhe mangësi në kryerjen e detyrave specifike. 

Situata: Për të vlerësuar funksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe zbatimin e 

kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollit”, grupi i auditimit auditoi komponentët vlerësues të funksionimit të 

kontrollit të brendshëm:  

Mjedisi i kontrollit: 

Për periudhën objekt auditimi 2018-2020 Bashkia Kukës ka funksionuar pa patur 

Rregullore për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës e 

saj në nivel institucional dhe gjithëpërfshirës.  

Nuk janë miratuar gjurmët standarde të auditimit për të gjitha procedurat, proceset 

dhe transaksionet që lidhen me veprimtarinë kryesore në njësinë publike Bashkia 

Kukës, konkretisht në fushat me risk siç janë prokurimet me vlerë më të madhe se 

800.000 lekë pa Tvsh, prokurimet me vlerë më të vogël se 800.000 lekë pa tvsh, 

zbatimi i buxhetit, mbledhja e taksave, etj. 
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Mbi rekrutimin e punonjësve në marrëdhëniet e punës: 

Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e ngarkuar me menaxhimin e nëpunësve 

civilë të institucionit si dhe eprori direkt i Bashkisë Kukës, për periudhën e auditimit 

2018-2020 nuk kanë nisur apo zhvilluar procedurat individuale për marrjen e statusit 

të nëpunësit civil për të gjithë ata punonjës të administratës, të cilët janë të punësuar 

në pozicionet që trajtohen sipas statusit të nëpunësit civil. 

Në Vendimet e largimeve dhe emërimeve për 31 pozicioneve drejtuese për 

periudhën 2019-2020 sipas strukturës Organizative, dorëzimi i detyrës si dhe marrja 

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

përkatës. 

Në procesin e largimeve dhe marrjes në detyrë nuk është ngritur asnjë komision nga 

titullari aktual për inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave në proces të 

personelit që është larguar apo marrjen me procesverbal sintetik  të dosjeve dhe 

punës të personelit që kanë filluar ushtrimin e detyrës. 

Mbi nivelin e përdorimit të programeve elektronike 

Për periudhën objekt auditimi në Bashkinë Kukës, nuk janë aplikuar programe 

elektronike për kontrollin, menaxhimin e veprimeve financiare, kontabilizimin dhe 

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

Menaxhimi i riskut: 

Mbi përgatitjen e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut  

Për periudhën objekt auditimi nga ana e titullarit të njësisë publike Bashkia Kukës 

nuk është hartuar dhe miratuar Strategji e Menaxhimit të Riskut. 

Për periudhën objekt auditimi 2018-2020 nuk është hartuar dhe miratuar Rregjistri i 

Riskut në nivel institucional sipas përcaktimit ligjor, edhe pse Drejtoria e Auditit të 

Brendshëm dhe Drejtoria e Financave dhe Buxhetit ka rregjistër risku vetëm per 

vitin 2020, si dhe nuk është emëruar personi për pozicionin Koordinatori i riskut.  

Mbi veprimtaritë e kontrollit 

Për vitin 2018, për grupin e auditimit nuk është vendosur në dispozicion asnjë 

evidencë e cila provon ngritjen e grupit të GMS dhe caktimin e Koordinatorit të 

riskut me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Për vitin 2019 nuk është vendosur në 

dispozicion asnjë evidencë e cila provon caktimin e Koordinatorit të riskut me 

urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Për vitin 2020 gjatë veprimtarisë së GMS, kjo 

strukturë nuk ka qenë në përputhje me kërkesat ligjore, për arsye se nuk ka miratuar 

plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet. 

Nuk janë përcaktuar rregulla me shkrim mbi veprimtaritë e kontrollit dhe ndarja e 

detyrave në mënyrë që: 

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

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

zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave; 

- nuk është krijuar sistemimi i dy nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi 

financiar të kryhet pa marrë nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të nëpunësit 

zbatues të njësisë; 

Kriteri: Ligji nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 20, 

neni 4 pika 19, nenet 21, 22, 23, neni 16;  

Manualin për MFK, Kap. III “Procesi i implementimit të Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollit”, pika 3.2 “Cikli i MFK-së”, pika 3.3. . Kap.II, pika “Menaxhimi i riskut” 

Aktivitetet e Kontrollit, Kreu II, neni 8 “Përgjegjshmëria menaxheriale e Titullarit”, 
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pika 2 dhe 8.b dhe neni 9 “Përgjegjshmëria menaxheriale e nëpunësit autorizues”, 

germa “ç”.Hapi “Gjurmët e auditimit”, ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, neni 32, UMF Plotësues nr. 8 datë 29.3.2012 “Procedurat e 

përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, Kap. V dhe UMF nr. 2, datë 6.02.2012 “Për 

procedurat standard të zbatimit të buxhetit” pika 40; Manualin për MFK, 

Komponentët e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit 3.1. Mjedisi i kontrollit të 

brendshëm. VKM nr. 124, datë 17.02.2016 “Për pezullimin dhe lirimin nga shërbimi 

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

përkohshëm dhe të përkohshëm të nëpunësave civilë, pezullimin dhe lirimin nga 

shërbimi civil”, Kreu VII, pika 49, 52, 52; Udhëzimin e MF nr. 16, datë 20/07/2016 

‘Për përgjegjësitë e koordinatorit të mfk dhe koordinatorit të riskut në njësitë 

publike”. ligjit nr. 68-2017 ”Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32 dhe 

UMF Plotësues nr 8 datë 29.3.2012 “Proced përgatitjes të Buxhetit afatmesëm”, 

Kap. V.Udhëzimi i MF nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe 

raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në njësitë publike”; 

Urdhrin e MF nr. 8980, datë 15.07.2010. 

Impakti: 

 

Mos identifikimi dhe menaxhimi i risqeve, mos miratimi i gjurmëve të auditimit, 

mos organizimi dhe funksionimi i Grupit të Menaxhimit Strategjik (GMS), trajnimi 

për rritjen profesionale të stafit si dhe mos perfeksionimi i sistemeve të IT për 

ofrimin e informacionit, ndikojnë në arritjen e objektivave të institucionit. 

Shkaku: Mosnjohje e plotë e koncepteve të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin”, si dhe nuk ka konsolidim të tërësisë së rregullave, 

procedurave për çdo aktivitet të veprimtarisë, pavarësisht se këtë e realizon 

referuar kompetencave dhe akteve nënligjore në fuqi, duke reflektuar kështu nivel 

të lartë të riskut dhe funksionimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Rëndësia

: 

E lartë 

Rekoman

dime: 

Nga ana e Bashkisë Kukës të merren masa për: 

-Hartimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës e saj në nivel institucional dhe gjithëpërfshirës  

-Hartimin e manualeve mbi procedurat për operacionet kryesore; 

-Krijimin e procedurave për delegimin e detyrave; 

-Hartimin e gjurmëve standarde të auditimit për të gjitha procedurat, proceset dhe 

transaksionet që lidhen me veprimtarinë kryesore në njësinë publike Bashkia 

Kukës; 

-Përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm; 

-Vendosjen e një sistemi elektronik të mirëfilltë unik të mbajtjes së kontabilitetit; 

-Hartimin e mekanizmave të cilat t’i dedikohen ankesave për korrupsion; 

-Vendosjen e rregullave që të garantojnë sigurinë e sistemit IT; 

-Ngritjen e komisionit nga titullari aktual për iventarizimin e dosjeve, procedurave 

apo praktikave në proces të personelit që janë larguar nga detyra; 

-Hartimin e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut dhe Rregjistrit të Riskut në nivel 

institucional; 

-Të emëruar Koordinatorin e riskut; 

-Grupi i GSM të hartojë plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 
1- Z. B.Sh – me detyrë Kryetar i Bashkisë për periudhën 01.01.2018 deri në 31.07.2019;  
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2- Z. S.Gj – me detyrë Kryetar i Bashkisë për periudhën 02.08.2019 e në vazhdim; 

3- Znj. M.O- me detyrë Zv/Kryetare për periudhën 02.08.2019 e në vazhdim. 

 

Mbi vlerësimin e auditimit të brendshëm 

KLSH nga auditimi konstatoi se Sektori i Auditit të Brendshëm që nga periudha e krijimit ka 

funksionuar sipas strukturës organizative të miratuar nga Kryetari i Bashkisë Kukës, i përbërë 

nga 1 drejtor dhe 2 specialist, ku aktualisht drejtor i NJAB është emëruar Z. S.S. 

Plani i auditimeve nuk është realizuar në masën 100% kështu (për vitin 2018 janë parashikuar 

gjithsej 6 auditime dhe janë realizuar 4 auditime, ose në masën 67%, për vitin 2019, janë 

parashikuar në planin vjetor 6 (gjashte) auditime dhe 2 (dy) auditime sipas Urdhrit të Kryetarit 

nr.104, datë 05.08.2019, nr. 263, datë 17.09.2019 pra gjithsej 8 auditime dhe janë realizuar 5 

(pesë) auditime, ose në masën 62.5%. 

NjAB Bashkia Kukës, nuk ka vlerësuar si duhet riskun, dhe për rekomandimet e lëna nuk ka 

analizuar dhe nuk ka hartuar program të veçantë për shkallën e zbatimit të rekomandimeve të 

lëna, për të adresuar përgjegjësi si dhe marrje masash për rastet e konstatimeve të 

problematikave të trajtuar në raportet e auditimit, duke bërë që NJAB të mos e realizojë 

plotësisht misionin e saj për kryerjen e monitorimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për Auditimin e 

brendshëm në Sektorin publik”, neni 11 pika 2, germa “b” dhe “c” dhe neni 6 “Roli i auditimit të 

brendshëm” germa “i” dhe “ç”. 

Titulli i 

gjetjes: 2 

Mosrealizim i auditimeve të planifikuara si rezultat i mangësive në personelin e 

NjAB, mosrealizim i detyrave të NjAB si rezultat i mosçertifikimit. 

Situata: Nga auditimi rezulton se: 

Kodi i Etikës është hartuar nga Drejtoria e AB, por ende nuk është miratuar nga 

Kryetari i Bashkisë Kukës; 

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

të Brendshën në Bashkinë Kukës, rezulton se: 

a) Z. E.C, me arsim të lartë, profili drejtësi, është emëruar në detyrën e audituesit të 

NJAB në Bashkinë Kukës me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.370/8, datë 

01.03.2016, duke qenë i pa pajisur me certifikatën e audituesit; 

b) Znj. M.D, me arsim të lartë, profili ekonomi agrare, është emëruar në detyrën e 

audituesit të NJAB në Bashkinë Kukës me Urdhërin e Kryetarit të Bashkisë nr.183, 

datë 13.09.2019, duke qenë e pa pajisur me certifikatën e audituesit.  

Mbi hartimin e planeve të auditimit, përgatitja dhe hartimi i programeve dhe llojet e 

auditimeve të ushtruara. 

1)Mungon identifikimi i fushave me risk në sektorin IMTV, sektori i taksave dhe 

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

Në programet dhe në procesin e auditimit të NJAB nuk vihet re ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme, e cila sjellë shkallë të ulët të 

zbatimit të tyre nga subjektet e audituara. Ky rezultat shoqërohet në përmbledhjen 

ekzekutive të Raportit Vjetor të zbatimit të rekomandimeve të AB për vitin 2020, 
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dërguar në MFE pranë NJQHAB me shkresën nr. 1342, datë 08.04.2021, ku nga 106 

rakomandime për vitin 2020, janë zbatuar 9 rekomandime, janë në proces 16 dhe 

janë të pazbatuara 81 rekomandime. 

Vlerësimi i procedurave dhe standardeve të kryerjes së auditimit të brendshëm 

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

përgjithësi nuk i kanë zbatuar ato, nuk kanë paraqitur Planin e Veprimit për 

zbatimin e rekomandimit. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015 datë 06.11.2015 “Për auditimin e Brendshëm në Sektorin publik”, 

nenin nr. 11, pika 2, shkronja “c” “ç”; MAB.  

Manuali i auditimit të brendshëm” i miratuar me urdhrin e Ministrit të Financave me 

nr. 100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në 

sektorin publik”. Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 11 

Impakti: Nuk jep siguri të mjaftueshme për objektivat e përcaktuara nga Institucioni. 

Shkaku: Neglizhenca dhe mos këmbëngulja në ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të 

lëna nga auditimet e ushtruara nga Auditi i Brendshëm. 

Rëndësia: E lartë 

Rekoman

dime: 

Bashkia Kukës të marrë masa që Njësia e Auditimit të Brendshëm për periudhën në 

vazhdim të organizohet dhe të funksionojë me 3 punonjës të certifikuar, të bëjë 

program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, të bëjë planifikimin e 

angazhimeve të auditimit në bazë risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të 

cilësisë për çdo auditim. Të identifikojë fushat me risk në sektorin e IMTV, sektorin 

e taksave dhe tarifave vendore, si dhe zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH-

ja. 

I.Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1- S.S - Drejtor i NJAB; 

2-E.C - Specialist, auditues i NJAB; 

3- M.D - Specialiste, audituese e NJAB. 

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 
Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raportit Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresë nr. 723 datë 24.09.2021“Mbi Projektraportin e Auditimit” Protokolluar në KLSH me 

nr. 448/5 Prot, datë 28.09.2021 nga z.S.S ku janë shprehur objeksionet si më poshtë:  

Pretendimet  e subjektit:   

Lidhur me Kodin e Etikës citohet se “Kodi i Etikës është miratuar nga Kryetari i Bashkisë Kukës me Urdhër 

nr.73 datë 02.02.2021, dërguar për informim me publikun me shkresën nr. 60/1 datë 03.02.2021 si dhe dërguar 

me shkresën nr.497 datë 04.02.2021 pranë Njësisë  Qendrore të AB. 

1. Lidhur me mungesën e identifikimit të fushave me risk ne sektorin e IMTV dhe Taksave dhe tarifave vendore, 

me shkresën nr.4968 datë 13.10.2020 Plani Strategjik Vjetor dërguar në MF pranë NJQHAB, për vitin 2021 

Bashkia Kukës ka planifikuar auditime të brendshme në të dy këta sektor , vlerësuar kjo sipas nivelit të 
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riskut. 

Lidhur me mungesën në e ndjekjes dhe zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme, janë 

kërkuar në pikën Drejtimet e Auditimit, zbatimi i rekomandimeve të mëparshme apo KLSH. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Programi i auditimit të KLSH nr. 448/1 datë 26/04/2021, ndryshuar me nr. 448/2 datë 15.06.2021, citon në 

ënyrë eksplicite si periudhë auditimi vitet 2018, 2019 dhe 2020, periudhë për të cilën Kodi i Etikës nuk ka qenë i 

miratuar. Ky fakt pohohet edhe nga vetë subjekti me Urdhër nr. 73 datë 02.02.2021 për miratimin ligjor të këtij 

akti. Si e tillë pretendimi i subjektit nuk qëndron dhe nuk do të merret në konsideratë. 

1. Shkresa më sipër cituar, dërguar në Ministrinë e Financave pranë NJQHAB në lidhje me planin strategjik të 

AB, provon edhe një herë qëndrimin e grupit të auditimit lidhur me gjetjen. Kjo sepse AB në Bashkinë Kukës 

e ka planifikuar për auditim sektorin me risk të IMTV dhe Tatim-taksave vendore për vitin 2021, ndërkohë 

që gjetja i referohet periudhës se auditimit 2018-2020. Si e tillë pretendimi i subjektit nuk qëndron dhe nuk 

do të merret në konsideratë. 

Për nga rëndësia e nivelit të zbatimit të rekomandimeve të auditimeve të mëparshme edhe ato të KLSH-së, si dhe 

për nga numri i ulët i zbatimit të tyre, raportuar po nga vetë NJAB në Bashkinë Kukës, në harmoni me Manualit 

të AB si dhe shkresat e dërguar nga Ministria e Financës mbi për qëndrimin e auditimeve në këtë sektor, grupi i 

auditimit nuk vuri re që AB të këtë realizuar për periudhën e auditimit 2018-2020 ndonjë program specifik dhe 

veçanërisht mbi këtë çështje. Të qenit pjese e drejtimit të auditimit, por e trajtuar vetëm si shifër statistikore, nuk 

tregon se ezauron rëndësinë e kësaj pike, sepse MAB dhe shkresat e drejtuara nga MF i referohen edhe shkakut 

përse rekomandimet kane shkallë të ulët zbatueshmërie. Fakt i cili zbulohet me auditime të posaçme për këtë 

pikë. Si e tillë pretendimi i subjektit nuk qëndron dhe nuk do të merret në konsideratë. 

 

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 2018, 2019 dhe 2020, si dhe aktet nënligjore mbi 

planifikimin, monitorimin dhe zbatimin e buxhetit. 

 

Programimi i PBA për periudhën 2018-2019-2020 dhe programimi i buxhetit vjetor për vitin 

2018, 2019 dhe 2020. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas VKB-ve.  

Treguesit për buxhetin afatmesëm të Bashkisë Kukës, për periudhën 2018-2020 janë miratuar me 

VKB-të  përkatëse sipas viteve si dhe janë konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës. 

Për miratimin e programeve buxhetore Bashkia Kukës ka ngritur grupet përkatëse të punës, GMS 

dhe Ekipet e Menaxhimit të Programeve
7
. Bazuar në dokumentet e paraqitura (dëgjesa publike, 

takime për llogaridhënie për zbatimin e buxhetit etj), të cilat administrohen nga Drejtoria e 

Financave dhe Buxhetit, programet buxhetore afatmesme dhe projekt buxhetet vjetore vendore 

janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore. 

Për hartimin e PBA-së dhe buxhetit vjetor nga njësitë vartëse që financohen nga buxheti i 

Bashkisë  dhe nga Drejtoritë e Bashkisë janë përgatitur kërkesat buxhetore lidhur me nevojat dhe 

objektivat. 

Buxheti i vitit 2018 është miratuar me VKB nr. 2, datë 05.01.2018 “Për miratimin e buxhetit të 

vitit 2018”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr. 1/1 Prot, datë 13.01.2018, 

dërguar në MFE me shkresën nr. 229 Prot, datë 25.01.2018. Gjatë vitit buxheti ka pësuar vetëm 

një ndryshim të miratuar me VKB nr. 76 datë 25.10.2018"Për rishpërndarjen e fondeve 

buxhetore", për shpërblimin e punonjësve që kanë dalë në pension, konfirmuar nga Prefekti 

                                                           
7 Urdhër nr.1, datë 17.04.2018, Urdhër nr. 164, datë 17.04.2018, Urdhër nr.11, datë 09.01.2019, Urdhër nr. 12, datë 09.11.2019, 

Urdhër nr. 37, datë 15.01.2020, Urdhër nr. 439, datë 09.03.2020, Urdhër nr. 654, datë 24.07.2020 
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me shkresën nr. 1/50, datë 08.11.2018. Të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2018 janë 

planifikuar të balancuara në vlerën 1,284,191 lekë.  

Buxheti i vitit 2019 është miratuar me VKB nr. 82, datë 04.01.2019 “Për miratimin e buxhetit të 

vitit 2019”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr. 1/1 Prot., datë 18.01.2019, 

dërguar në MFE me shkresën nr. 221 Prot, datë 25.01.2019. Gjatë vitit buxheti ka ndryshuar me 

VKB nr. 40, datë 24.05.2019 "Për rishpërndarjen e fondeve buxhetore", për shpërblimin e 

punonjësve që kanë dalë në pension konfirmuar nga Prefekti me shkresën nr. 1/40, datë 

05.06.2019 për Vendim nr. 40, datë 24.05.2019. Të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 2019 janë 

planifikuar të balancuara në vlerën 1,355,694lekë. Për vitin 2019, buxheti fillestar ka pësuar një 

ndryshim me VKB nr. 13 datë 17.09.2019 "Për një ndryshim në buxhetin e vitit 2019", 

konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr. 1/59, datë 25.09.2019. 

Buxheti i vitit 2020 është miratuar me VKB nr. 47, datë 24.12.2019 “Për miratimin e buxhetit të 

vitit 2020”, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën nr. 1/79 Prot., datë 08.01.2020, 

dërguar në MFE me shkresën nr. 427 Prot., datë 23.01.2020. Të ardhurat dhe shpenzimet për vitin 

2020 janë planifikuar të balancuara në vlerën 1,480,141lekë, sipas tabelës në vijim. 

Gjatë vitit 2020, buxheti i Bashkisë Kukës ka pësuar 6 ndryshimeve, të cilat janë të miratuara me 

VKB-të e mëposhtme: 

- VKB nr. 29, datë 25.03.2020, VKB nr. 49, datë 22.04.2020, VKB nr. 130, datë 23.06.2020, 

VKB nr. 134, datë 23.07.2020, VKB nr. 142, datë 25.09.2020, VKB nr. 152, datë 13.11.2020 

“Për miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e vitit 2020”; 

Të gjitha ndryshimet e buxhetit janë të konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Kukës
8
.  

 

Miratimi i buxheteve vjetore për vitin 2018 dhe vitin 2019, nuk është bërë brenda afateve të 

përcaktuara në ligjin nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 32 -Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore
9
, ndërsa për vitin 

2020 buxheti është miratuar brenda afateve. 

 
Tabela nr.2/1: Të dhëna të buxheteve të miratuara për vitet 2018-2019-2020  (000/ lekë) 

 

Nr. 
Emërtimi 

Plani i vitit 2018 Plani i vitit 2019 Plani i vitit 2020 

Të ardhura Shpenzime Të ardhura Shpenzime Të ardhura Shpenzime 

1 Të ardhura të planifikuara për vitin përkatës 102,609  94,301  157,881  

2 Të ardhurat e veta të trashëguara nga viti i 

mëparshëm   

29,700  104,013  

3 Të ardhura të trashëguara nga granti i pakushtëzuar 64,600  79,326  2,506  

4 Transferta e kushtëzuar 612,715  624,767  675,966  

5 Grant i ri i çelur për llogari të vitit përkatës 298,908  308,900  318,972  

6 Transfertë specifike e çelur për llogari të vitit 

përkatës 205,360  

218,700  

220,803 

 

7 Art. 600 Paga  321,863  382,609  384,839 

8 Art. 601 Sigurime shoqërore dhe shëndetësore  53,706  63,856  67,399 

9 Art. 602 Shpenzime operative  246,031  188,606  191,733 

10 Art. 604 Transferime korrente të brendshme      360 

11 606 Transferime të buxhetit familjar dhe individë  602,591  627,767  675,966 

12 Art. 230-231 Investime  60,000  85,769  154,843 

13 Fondi Rezervë + Kontigjencës (609)    7,006  5,001 

 TOTALI I BUXHETIT 1,284,191 1,284,191 1,355,694 1,355,694 1,480,141 1,480,141 

Burimi: DFB, Bashkia Kukës 

 

                                                           
8 Shkresat nr. 1/30, datë 03.04.2020, shkresa nr. 1/40, datë 22.04.2020, shkresa nr. 1/60, datë 02.07.2020, shkresa nr. 1/65, datë 

30.07.2020, shkresa nr. 1/73, datë 07.10.2020, shkresa nr. 1/80, datë 20.11.2020. 
9
Këshilli i qeverisjes vendore, brenda datës 31 dhjetor, miraton buxhetin vendor në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të 

pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor. 

 



27 
 

Kontrolli i realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura. Përdorimi i të 

ardhurave. 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2018. 

Për vitin 2018 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 1,284,191 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 1,182,401 mijë lekë, ose në masën 92%. Zëri që ka vlerën më të ulët të 

realizimit është zëri i investimeve, i cili është planifikuar në vlerën 60,000 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 19,812 lekë, ose në  masën 33%. 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2019 

Për vitin 2019 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 1,355,694 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 1,298,185 mijë lekë, ose në masën 96%. Zëri që ka vlerën më të ulët të 

realizimit është zëri i investimeve, i cili është planifikuar në vlerën 85,769 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 52,133 lekë, ose në  masën 61%. 

Në nivelin realizimit të zërit të investimeve në masën 61%, rezulton se të kenë ndikuar kryesisht 

mos likuidimi i bashkëfinancimeve që Bashkia Kukës duhet të bënte për objektet e mëposhtme: 

- Rikonstruksion i Shkollës së Mesme – Shtiqen me vlerë 6,423,476 lekë; 

- Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Mamëz me vlerë 7,388,510 lekë; 

- Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare Fshat me vlerë 5,091,433 lekë; 

- Ndërtim i Terreneve Sportive -Shkolla Shtiqen me vlerë 4,677,268 lekë. 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2020 

Për vitin 2020 planifikimi i buxhetit për zërin shpenzime është në vlerën 1,480,141 mijë lekë, 

ndërsa realizimi në vlerën 1,66,566 mijë lekë, ose në masën 99%. Zëri që ka vlerën më të ulët të 

realizimit është zëri i investimeve, i cili është planifikuar në vlerën 151,298 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 50,305 lekë, ose në  masën 33%. 

Në nivelin e ulët të zërit të investimeve në masën 33%, rezulton se të kenë ndikuar kryesisht: 

 - Mosdorëzimi në kohë i mjeteve të blera për rrugët rurale. Fatura me vlerë 12,312,000 lekë 

është dorëzuar më datën 29.12.2020 duke bërë të pamundur likuidimi i saj brenda vitit.  

- Mos likuidimi brenda vitit i faturës për Rehabilitimin e kanalit ujitës Shkina-Leshe Bushtricë 

për shumën 1,223,129 lekë. 

Si faktor i përgjithshëm që ka ndikuar nivelet e realizimit të investimeve mbeten vonesat në 

procedurat e prokurimit publik që ka sjellë vonesa në realizimin e kontratave dhe për pasojë edhe 

vonesa në likuidimin e faturave të realizimit të investimeve. 

 
Tabela nr.2/2: Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitit 2018-2019-2020 

Nr. Emërtimi 
2018 2019 2020 

Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% Plan Fakt Real.% 

1 Artikulli - 600 Paga + 601 Sig. 375,569 409,733 109 446,546 433,305 97 452,238 439,351 97 

2 Artikulli - 602 Shpenzime operative 246,031 158,008 64 188,606 190,544 101 191,733 175,190  91 

3 Artikulli - 604 Transf. Korr. të brend. 
 

3,975 100 
 

3,122 100 360 360 100 

4 Artikulli - 606 Ndihma Ek. dhe PAK 602,591 590,873 98 627,767 619,081 99 675,966 797,815 118 

5 Artikulli - 230 Projekte 
 

  
 

  

3,545 3,545 100 

6 Artikulli - 231 Investime 60,000 19,812 33 85,769 52,133 61 151,298 50,305 33 

7 Fondi Rezervë + Kontigjencës (609)    7,006 

  

5,001 

 

 

 
Totali 1,284,191 1,182,401 92% 1,355,694 1,298,185 96% 1,480,141 1,466,566 99% 

Burimi: DFB, Bashkia Kukës 

Sikurse vërehet në tabelën më sipër, për të tri vitet 2018-2019-2020, zëri që ka vlerën më të ulët 

të realizimit paraqitet zëri i investimeve “Artikulli 231”. Gjithashtu, mund të vërehet se realizimi 

i zërit investime ka pësuar një rritje nga viti 2018 në vitin 2019, nga 33% në 61%, por në vitin 

2020 ka pësuar përsëri rënie duke u realizuar në masën 33%, duke mbetur zëri me nivelin më të 

ulët të realizimit krahasuar me zërat e tjerë. 
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Bashkia Kukës nuk planifikon të ardhura për mbulimin e shpenzimeve për ndihmën ekonomike 

dhe PAK (e cila zë 50% të buxhetit faktik vjetor në vitin 2018, 48% në vitin 2019 dhe 54% në 

vitin 2020), por vetëm administron këtë proces në lidhje me plotësimin e kritereve nga përfituesit 

dhe hartimin e listave. Duke marrë parasysh këtë fakt, duke zbritur nga shpenzimet totale vlerën 

e ndihmës ekonomike dhe PAK, konstatohet se shpenzimet totale janë: në vitin 2018 në shumën 

591,528 mijë lekë, (1,182,401 - 590,873 = 591,528), në vitin 2019,679,104 mijë lekë (1,298,185 

- 619,081 = 679,104), në vitin 2020, 668,751 mijë lekë (1,466,566 - 797,815 = 668,751). Bazuar 

në buxhetin faktik vjetor pa përfshirë ndihmën ekonomike dhe PAK, peshën specifike më të 

madhe në strukturën e shpenzimeve e zënë: 

- Për vitin 2018 zëri paga dhe sigurime shoqërore përbën 69% të totalit të shpenzimeve, 

shpenzimet operative përbëjnë 26.7% dhe investimet 3.3%; 

- Për vitin 2019 zëri paga dhe sigurime shoqërore përbën 63.8% të totalit të shpenzimeve, 

shpenzimet operative përbëjnë 28% dhe investimet 7.6%; 

- Për vitin 2020 zëri paga dhe sigurime shoqërore përbën 66% të totalit të shpenzimeve, 

shpenzimet operative përbëjnë 26% dhe investimet 7.4%; 

 

Përdorimi i të ardhurave  

Viti 2018 

Në totalin e shpenzimeve të kryera për vitin 2018 (në vlerën 591,528 mijë lekë, pra pa llogaritur 

vlerën e ndihmës ekonomike dhe PAK), shpenzimet të cilat janë mbuluar nga të ardhurat e veta 

janë në vlerën 83,736 mijë lekë, ose në masën 14% (83,736 /591,528 *100).  

Duke analizuar vetëm vlerën e të ardhurave të përdorura, pra drejtimi se ku janë shpenzuar të 

ardhurat e veta për vitin 2018 (të cilat kanë vlerën 83,736 mijë lekë), konstatohet se 63.7% e tyre 

është përdorur për zërin shpenzime operative (53,370/83,736 *100), 18.5% në zërin paga dhe 

sigurime shoqërore, dhe 17.6% në zërin investime.  

Viti 2019 

Në totalin e shpenzimeve të kryera për vitin 2019 (në vlerën 679,104 mijë lekë, pra pa llogaritur 

vlerën e ndihmës ekonomike dhe PAK), shpenzimet të cilat janë mbuluar nga të ardhurat e veta 

janë në vlerën 98,485 mijë lekë, ose në masën 13% (98,485 /679,104 *100). 

Duke analizuar vetëm vlerën e të ardhurave të përdorura, pra drejtimi se ku janë shpenzuar të 

ardhurat e veta për vitin 2019 (të cilat kanë vlerën 98,485 mijë lekë), konstatohet se 98% e tyre 

është përdorur për zërin shpenzime operative (96,426/98,485 *100) dhe 2% në zërin investime.  

Viti 2020 

Në totalin e shpenzimeve të kryera për vitin 2020 (në vlerën 668,751 mijë lekë, pra pa llogaritur 

vlerën e ndihmës ekonomike dhe PAK), shpenzimet të cilat janë mbuluar nga të ardhurat e veta 

janë në vlerën 120,102 mijë lekë, ose në masën 18% (120,102 /668,751 *100).  

Duke analizuar vetëm vlerën e të ardhurave të përdorura, pra drejtimi se ku janë shpenzuar të 

ardhurat e veta për vitin 2020 (të cilat kanë vlerën 120,102 mijë lekë), konstatohet se 49% e tyre 

është përdorur për zërin shpenzime operative (58,741/120,102 *100), 36.8% në zërin investime 

(Artikulli 230-231) dhe 14.2% në zërin paga dhe sigurime shoqërore.  

 

Raportet e monitorimit mbi saktësinë e realizimit të treguesve buxhetor. 
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Në zbatim të detyrimeve ligjore për monitorimin e zbatimit të buxhetit, ligji nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, nenit 44
10

 dhe ligji nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 48
11

janë përgatitur raportet periodike si vijon: 

-. Viti 2018 - Kryetari i Bashkisë ka miratuar “Raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të 

buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2018” me Projekt Vendimin nr. 15, datë 25.03.2019 dhe 

është dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak, ky i fundit e ka miratuar atë  me VKB nr. 19, 

datë 17.09.2019. Si rezultat i vonesës në miratim nga KB, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka 

dërguar në  Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë raportin e monitorimit të miratuar me Projekt 

Vendimin nr. 15, datë 25.03.2019.  Gjithashtu, nga Drejtoria e Financave dhe Buxhetit është 

përgatitur vetëm një raport 6 mujor mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit në kundërshtim me 

kërkesat e përcaktuara në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 48, pika 

1
12

. 

-. Viti 2019 – Kryetari i Bashkisë ka miratuar “Raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të 

buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2019” me Projekt Vendimin nr. 28, datë 09.03.2020 dhe 

është dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak, i cili e ka miratuar atë me VKB nr. 32, datë 

25.03.2020. Gjithashtu, janë hartuar dhe dy raporte periodike 4 mujore për periudhën janar – prill 

2019 dhe prill – gusht 2019. Këto raporte janë përcjellë në MFE në rrugë elektronike. 

-. Viti 2020 – Kryetari i Bashkisë ka miratuar “Raportin vjetor të konsoliduar të zbatimit të 

buxhetit të Bashkisë Kukës për vitin 2020” me Projekt Vendimin nr. 9, datë 17.02.2021 dhe është 

dërguar për miratim në Këshillin Bashkiak, i cili e ka miratuar atë  me VKB nr. 9, datë 

22.02.2021. Gjithashtu, janë hartuar dhe dy raporte periodike 4 mujore për periudhën janar – prill 

2020 dhe prill – gusht 2020. Raporti i konsoliduar mbi monitorimin e zbatimit të buxhetit për 

vitin 2020 është përcjellë në MFE me shkresën nr. 951 Prot., datë 02.03.2021. 

 

Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës Covid 2019, miratimi i këtyre 

fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi.  

Në zbatim të përcaktimeve të VKM-së nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për 

ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga 

Covid-19”, strukturat shtetërore duhet të ofrojnë asistencë në banesë ndaj shtresave në nevojë në 

kushtet e epidemisë të shkaktuar nga COVID-19. Ofrimi i asistencës konsiston në dërgimin e 

produkteve ushqimore e jo ushqimore minimale, barnave të rimbursueshme dhe atyre me 

kërkesë, për përballimin e situatës apo në kryerjen e furnizimeve me produktet e mësipërme, për 

llogari të tyre.
13

 

Për të bërë të mundur ofrimin e mbështetjes ndaj shtresave në nevojë, bashkitë me kërkesën e 

Komisionit Qendror për Ofrimin e Asistencës, duhet të përpilojnë listat e subjekteve përfituese. 

Këto lista verifikohen nga Komisioni dhe iu konfirmohen Kryetarëve të Bashkive, të cilët më pas 

ngrenë Komisionet e Mbrojtjes Civile dhe marrin të gjitha masat për dërgimin e produkteve 

ushqimore dhe jo ushqimore, te shtresat në nevojë.
14

 

                                                           
10 Neni 44 –Raporti vjetor “Kryetari 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 institucionet e saj të varësisë. Ky raport i 
paraqitet këshillit jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës”. 
11 Neni 48 – Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor  “Nëpunësit autorizues të njësive të vetëqeverisjes vendore i paraqesin këshillit 

përkatës, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tre raporte katër mujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit... Raportet e monitorimit të zbatimit 
të buxhetit publikohen nga nëpunësi autorizues në faqen zyrtare të njësisë përkatëse, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit, 

dhe një kopje e tyre i dërgohet Ministrisë së Financave...” 
12 “Nëpunësit autorizues i paraqesin këshillit përkatës... jo më pak se tre raporte katër mujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit”. 
13VKM-së nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 

shkaktuar nga Covid-19”, pika 1 dhe 2. 
14VKM-së nr. 236, datë 19.03.2020 “Për marrjen e masave për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në nevojë, në kushtet e epidemisë së 
shkaktuar nga Covid-19”, pika 5,6 dhe 7. 
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Ndërsa, referuar përcaktimeve të VKM-së nr. 243, datë 24.3.2020“Për shpalljen e gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore”, institucionet publike hartojnë plane masash organizative dhe 

administrative për përballimin e gjendjes së fatkeqësisë natyrore dhe përdorin burimet financiare 

të parashikuara në buxhetin vjetor si dhe rivlerësojnë buxhetin e tyre vjetor në përputhje me 

kryerjen e shpenzimeve shtesë të paparashikuara.
15

 

Bashkia Kukës, për përballimin e shpenzimeve në kuadër të masave të marra gjatë pandemisë 

Covid-19 është mbështetur në VKM-të e sipërcituara dhe me VKB nr. 29, datë 25.03.2020 “Për 

miratimin e disa ndryshime në buxhetin e vitit 2020” dhe VKB nr. 49, datë 22.04.2020 “Për 

miratimin e disa ndryshimeve në buxhetin e vitit 2020”. Në zbatim të tyre ka miratuar fondet e 

nevojshme të cilat janë nga të ardhurat e vetë bashkisë si dhe janë përdorur fondet e parashikuara 

për zhvillimin e aktiviteteve kulturore (të cilat janë anuluar) dhe fondi rezervë (shuma 2,893,968) 

për të mos cënuar realizimin e shërbimeve të tjera që ofron bashkia. 

Nga analizimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se gjatë vitit 2020 nga Bashkia 

Kukës në kuadër të masave të marra për të përballuar situatën e krijuar nga pandemia Covid-19 

janë shpenzuar fonde në vlerën 3,944,033 lekë, sikurse paraqiten të detajuara në tabelën në vijim. 
 

Tabela nr.2/3: Detajimi i fondeve të shpenzuara në kuadër të masave të marra gjatë pandemisë Covid-19. 
Nr. Datë Llog. Analitike Përshkrimi 

Llogarisë 

Shuma Detaje 

301 21.04.2020 602 Materiale për 

pastrim, dezinfektim, 
ngrohje dhe ndriçim 

97,650 Materiale për pastrim, dezinfektim, ngrohje dhe ndriçim. 

Urdhër prokurimi 464, urdhër blerje 13, datë 24.03.2020, 
faturë 6, datë 26.03.2020, fh nr. 32, datë 31.03.2020. 

302 21.04.2020 602 Shërbime të tjera 96,900 Shërbim i Dezifektimit për institucionet arsimore urdhër 

prokurimi 458, datë 19.03.2020, urdhër blerje 9, datë 
24.03.2020, faturë 29, datë 24.03.2020, fh nr. 31, datë 

31.03.2020. 

303 21.04.2020 602 Materiale për 

pastrim, dezinfektim, 
ngrohje dhe ndriçim 

78,515 Blerje materiale pastrimi urdhër prokurimi nr 461, datë 

21.03.2020, urdhër blerje nr 11, datë 24.03.2020, faturë nr 
1, datë 26.03.2020, fh nr. 25, datë 26.03.2020.   

309 24.04.2020 602 Uniforma dhe veshje 

të tjera speciale 

93,000 Uniforma dhe veshje te tjera speciale Jelek fosforishent 

faturë nr. 17, datë 22.4.2020, fh nr. 35, datë 22.04.2020. 

310 24.04.2020 602 Furnizime dhe 
shërbime me ushqim 

për mencat 

264,000 Blerje Pako Ushqimore kont. nr. 10, faturë nr. 702, datë 
14.04.2020, fh nr. 36, datë 24.04.2020. 

362 20.05.2020 602 Furnizime dhe 
shërbime me ushqim 

për mencat 

2,893,968 Blerje pako Ushqimore për situatën emergjente UB 12 dt 
11.05.2020 kont nr 3 dt 29.04.2020 faturë nr 745 datë 

04.05.2020, fh nr.39, datë 06.05.2020. 

431 25.06.2020 231 Shpenz.Mjete dhe 

pajisje te tjera teknik. 

420,000 Blerje tuneli disenfektimi UB nr 16 dt 09.06.2020 kontratë 

nr 44 dt 04.06.2020 fat nr 56, fh nr.42, datë 12.06.2020. 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Bashkia Kukës, ka ngritur Komisionin e Planifikimit dhe Përballimit të Emergjencave Civile e 

Krizave me Urdhër nr. 547, datë 28.05.2020. Ky komision ka në përbërje të tij drejtues të 

strukturave të bashkisë dhe drejtuesit e Njësive Administrative. Detyrat e tij lidhen me 

parandalimin, organizimin, koordinimin dhe kontrollin e masave parandaluese lehtësuese dhe 

rehabilituese për përballimin e emergjencave civile. Në kuadër të marrjes së masave për 

përballimin e situatë së krijuar nga pandemia Covid-19, Bashkia Kukës ka ngritur grupe  pune 

përkatësisht, me urdhrin nr. 459, datë 21.03.2020 “Për ngritjen e grupeve të punës për ofrimin e 

asistencës në banesë për shtresat në nevojë, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga Covid-19”, 

Urdhrit nr. 466, datë 24.03.2020 “Për angazhimin e strukturave të Bashkisë Kukës për ofrimin e 

asistencës në banesë për shtresat në nevojë, në kushtet e epidemisë së shkaktuar nga Covid-19”, 

Urdhrit nr. 47, datë 24.03.2020 “Për ngritjen e komisionit për marrjen në dorëzim si dhe 

shpërndarjen e një sasie ndihme materiale”. Plani i shpërndarjes së pakove ushqimore është 
                                                           
15

VKM-së nr. 243, datë 24.3.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, pika 6.1.a dhe b. 
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miratuar më datë 24.03.2020 dhe përmban sasinë që do të shpërndahet për 626 familje sipas 

Njësive Administrative. Nga analizimi i dokumentacionit rezulton se strukturat e Bashkisë Kukës 

kanë përpiluar listat e subjekteve përfituese për ofrimin e asistencës në banesë ndaj shtresave në 

nevojë, në kushtet e pandemisë së shkaktuar nga Covid-19 por këto lista nuk janë të miratuara 

sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 236, datë 19.03.2020, pika 5, 6, dhe 7.
16

Gjithashtu, Bashkia 

Kukës nuk ka hartuar plane masash organizative dhe administrative për përballimin e gjendjes së 

fatkeqësisë natyrore sipas përcaktimeve të VKM-së nr. 243, pika 6.1/a.  

 

Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara. 

 

Titulli i gjetjes 3: Bashkia Kukës nuk ka të regjistruara saktë vlerën totale të detyrimeve të 

prapambetura. 

Vlera totale e detyrimeve të prapambetura që deklarohet në MFE për vitet 2018-2019-2020 nuk 

përputhet me vlerën e detyrimeve të paraqitura në bilanc, nuk përputhet me vlerën e detyrimeve 

sipas akt rakordimeve me thesarin si dhe nuk përputhet me vlerën në tabelat analitike që 

administron Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës sipas viteve përkatëse. 

Vlera e detyrimeve të prapambetura për të cilat DFB disponon tabela analitike është shumë më e 

vogël se vlera e detyrimeve e raportuar në MFE apo vlera e paraqitur në bilancet përkatëse sipas 

viteve.  
Tabela nr.2/4: Përmbledhje e detyrimeve të prapambetura në Bashkinë Kukës 2018-2020 

 

Viti 

Vlera e Detyrimeve 

sipas bilancit 

Vlera e Detyrimeve 

sipas thesarit 

Vlera e detyrimeve sipas 

raportimit në MFE 

Vlera e detyrimeve nga 

dokumentet analitike 

2018 106,708,033 328,518,359 115,919,114 20,491,687 

2019 111,305,166 255,896,015 264,249,874 27,314,225 

2020 72,622,344 72,622,344 173,016,097 53,414,525 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

Situata: 

Raportimi i detyrimeve të prapambetura në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë 

Për vitin 2017 Bashkia Kukës nuk ka akt rakordimi me degën e thesarit Kukës për detyrimet e 

prapambetura. Vlera e këtyre detyrimeve është llogaritur nga vetë njësia vendore. Bazuar në 

shkresën nr. 3 Prot, datë 04.01.2018 Bashkia Kukës ka raportuar në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë detyrime të prapambetura në vlerën 123,878,844 lekë paraqitur sipas zërave në 

tabelën më poshtë. 
Tabela nr.2/5: Detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas raportimit në MFE, 31.12.2017  

Nr. Emërtimi i detyrimit sipas natyrës Vlera e detyrimit më datë 31.12.2017 

1 Investimet 23,846,413 

2 Investime nga FZHR 28,986,788 

3 TVSH dhe Kosto lokale 65,201,986 

4 Mallra dhe Shërbime 4,011,966 

5 Vendime Gjyqësore 1,831,691 

Totali 123,878,844 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës 

 

Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se për vitin 2017 vlera e llogarisë 520 –

Disponibilitete në thesar (e cila tregon fondet e pa shpenzuara gjatë vitit 2017, të cilat kalojnë për 

përdorim në vitin 2018), ka vlerën 37,357,421 lekë. Pra në fund të vitit 2017, njësia vendore ka 

                                                           
16Bashkitë duhet të përpilojnë listat e subjekteve përfituese, t’i dërgojnë për verifikim në Komisionin Qendror për Ofrimin e Asistencës i cili jep 

konfirmimin përkatës, dhe pas konfirmimit të listave, kryetarët e bashkive ngrenë Komisionet e Mbrojtjes Civile dhe marrin të gjitha masat për 
dërgimin e produkteve, ushqimore dhe jo ushqimore, te shtresat në nevojë. 
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trashëguar fonde të lira për vitin 2018, në një vlerë prej 11,708,960 lekë më shumë se vlera e 

detyrimeve të prapambetura të paraqitura në bilanc (25,648,461 lekë). 

Gjatë vitit 2018, Bashkia Kukës ka raportuar periodikisht në MFE mbi likuidimin dhe krijimin e 

detyrimeve të prapambetura
17

. Nga analizimi i korrespondencës me MFE rezulton se më datë 

31.12.2018 detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas zërave janë: 
 

Tabela nr.2/6: Detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas raportimit në MFE, 31.12.2018 
Nr. Emërtimi i detyrimit sipas natyrës Vlera e detyrimit më datë 31.12.2018 

1 Investimet 22,846,413 

2 TVSH dhe Kosto lokale 62,508,351 

3 Mallra dhe Shërbime 1,345,871 

4 Vendime Gjyqësore 231,691 

5 Të tjera (Investime nga FZHR) 28,986,788 

Totali 115,919,114 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës 

 

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se detyrimet për TVSH dhe kosto lokale zënë 54% të 

vlerës së detyrimeve totale, detyrimet e tjera dhe detyrimet për investimet nga FZHR përbëjnë 

25% të vlerës së detyrimeve totale, ndërsa investimet përbëjnë 20% të vlerës totale. 

Në bilancin e vitit 2018, llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, vlera totale e 

detyrimeve të prapambetura në Bashkinë Kukës është 106,708,033 lekë. 

Gjatë vitit 2019, Bashkia Kukës ka raportuar periodikisht në MFE mbi likuidimin dhe krijimin e 

detyrimeve të prapambetura
18

. Nga analizimi i korrespondencës me MFE rezulton se më datë 

31.12.2019 detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas zërave janë: 

 
Tabela nr. 2/7: Detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas raportimit në MFE, 31.12.2019 

Nr. Emërtimi i detyrimit sipas natyrës Vlera e detyrimit më datë 31.12.2019 

1 Investimet 12,458,267 

2 TVSH dhe Kosto lokale 106,100,425 

3 Mallra dhe Shërbime 98,731,820 

4 Vendime Gjyqësore 20,501,837 

5 Të tjera (Investime nga FZHR) 26,457,516 

Totali 264,249,874 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës 

 

Nga analizimi i të dhënave në tabelën e mësipërme vërehet se detyrimet për TVSH dhe kosto 

lokale zënë 40% të vlerës së detyrimeve totale, detyrimet për mallra dhe shërbime përbëjnë 37% 

të detyrimeve totale, detyrimet e tjera dhe detyrimet për investimet nga FZHR përbëjnë 10%, 

vendimet gjyqësore 8%, ndërsa investimet përbëjnë 5% të vlerës totale. 

Në bilancin e vitit 2019, llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, vlera totale e 

detyrimeve të prapambetura në Bashkinë Kukës është 111,305,166 lekë. 

Gjatë vitit 2020, Bashkia Kukës ka raportuar periodikisht në MFE mbi likuidimin dhe krijimin e 

detyrimeve të prapambetura
19

. Nga analizimi i korrespondencës me MFE rezulton se më datë 

31.12.2020 detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas zërave janë: 
 

 

                                                           
17

Shkresat nr. 1609 Prot, datë 03.04.2018, nr. 2908 Prot, datë 04.07.2018, nr. 3828 Prot, datë 02.10.2018 dhe shkresa nr. 44 Prot, datë 

07.01.2019.  
18Shkresat nr. 1/32 Prot, datë 05.04.2019, nr. 2195 Prot, datë 05.07.2019, nr. 3268 Prot, datë 10.10.2019 dhe shkresa nr. 605 Prot, datë 

31.01.2020.  
19Shkresat nr. 2158 Prot, datë 10.04.2020, nr. 3509 Prot, datë 09.07.2020, nr. 4826 Prot, datë 05.10.2020 dhe shkresa nr. 924 Prot, datë 
26.02.2021. 
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Tabela nr.2/8: Detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas raportimit në MFE, 31.12.2020 
Nr. Emërtimi i detyrimit sipas natyrës Vlera e detyrimit më datë 31.12.2020 

1 Mallra dhe shërbime 5,924,488 

2 Paga dhe Sigurime 41,722,255 

3 Të tjera 9,615,559 

4 Institucioneve buxhetore 99,651,073 

5 Subjekteve private 13,039,177 

6 Vendime gjyqësore –largime nga puna 3,063,545 

Totali 173,016,097 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës 

 

Në bilancin e vitit 2020, llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, vlera totale e 

detyrimeve të prapambetura në Bashkinë Kukës është 72,622,344 lekë. 

Nga analizimi i të dhënave në tabelën e mësipërme vërehet se detyrimet ndaj institucioneve 

shtetërore përbëjnë 57% të vlerës së detyrimeve totale, detyrimet për paga dhe sigurime përbëjnë 

24% të detyrimeve totale, detyrimet ndaj subjekteve private përbëjnë 7.5%, mallrat dhe 

shërbimet 3.4%, vendimet gjyqësore 1.7% ndërsa detyrimet e tjera përbëjnë 5.5% të vlerës totale. 

Në vitin 2020 nga auditimi i pasqyrave financiare, vlera e llogarisë 520 – Disponibilitete në 

thesar (e cila tregon fondet e pa shpenzuara gjatë vitit 2020, të cilat kalojnë për përdorim në vitin 

2021), ka vlerën 193,773,136 lekë. Pra në fund të vitit 2020, njësia vendore ka trashëguar fonde 

të lira për vitin 2021, në një vlerë prej 121,150,792 lekë më shumë se vlera e detyrimeve të 

prapambetura të paraqitura në bilanc (72,622,344 lekë).    

Detyrimet e prapambetura sipas thesarit 

Nga shqyrtimi i akt rakordimeve me Degën e Thesarit Kukës, vlerat e detyrimeve të 

prapambetura të detajuara sipas zërave paraqiten në tabelën në vijim. 

 
Tabela nr.2/9: Detyrimet e prapambetura në Bashkinë Kukës sipas akt rakordimeve me degën e thesarit 

Kukës. 
Nr. Emërtimi i detyrimit sipas 

natyrës 

Vlera e detyrimit 

më datë 31.12.2018 

Vlera e detyrimit 

më datë 31.12.2019 

Vlera e detyrimit më 

datë 31.12.2020 

1 Vendime Gjyqësore 43,172,746 40,109,201 3,063,545 

2 Shërbime 27,537,087 22,469,819 5,067,268 

3 Mirëmbajtje 28,288,100 28,259,400 28,700 

4 Investime 34,001,081 21,008,704 12,992,377 

5 Mallra 15,805,768 15,644,428 161,340 

6 Detyrime të prapambetura të tjera 92,902,983 83,316,124 9,586,859 

7 Sigurime Shoqërore 24,301,174 3,888,059 20,413,115 

8 Sigurime Shëndetësore 1,561,071 161,408 1,399,663 

9 Të ardhurat personale 15,776,016 2,537,832 13,238,184 

10 Të tjera 6,671,293  6,671,293 

11 Paga 38,501,040 38,501,040  

Totali 328,518,359 255,896,015 72,622,344 

Burimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës,përpunoi grupi i auditimit 

 

Mos përputhja e vlerës totale të detyrimeve të prapambetura për vitet 2018-2019-2020, që 

raportohet në MFE me vlerën në bilanc vjen si rezultat se në mbyllje të pasqyrave financiare të 

vitit përkatës DFB nuk dispononte të dhëna analitike për detyrimet e prapambetura sipas llojit të 

tyre. Trajtuar më hollësisht në Anekset nr. 2/1,2/2,2/3,2/4,2/5 dhe 2/6.  

Nga shqyrtimi i tabelave analitike të buxheteve vjetore për periudhën 2018-2020 rezulton se 

shuma e planifikuar nga Bashkia Kukës për likuidimin e detyrimeve të prapambetura është në 

vlerat: 

Në vitin 2018 - 33,000 mijë lekë; 
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Në vitin 2019 - 50,000 mijë lekë; 

Në vitin 2020 - 50,003 mijë lekë; 

Nga dokumentet e paraqitura nga DFB në Bashkinë Kukës, për vitin 2020 janë likuiduar gjithsej 

45 fatura për llogari të detyrimeve të prapambetura që arrijnë vlerën 46,493 mijë lekë. Për vitet 

2018-2019, nga DFB nuk u paraqitën listat e likuidimeve të bëra për detyrimet e prapambetura. 

Nga analizimi i tabelave analitike që kishte në dispozicion grupi i auditimit identifikoi që për 

vitin 2018 janë likuiduar detyrime të prapambetura në vlerën 9,894 mijë lekë, ndërsa në vitin 

2019 janë likuiduar në vlerën 20,199 mijë lekë. 

Gjithashtu lidhur me detyrimet e prapambetura të krijuara për secilin vit të periudhës nën auditim 

nga DFB na u paraqitën të dhëna lidhur me regjistrimet e bëra gjatë vitit 2021 për detyrime të 

lindura në vitin 2020. Rezulton se janë regjistruar 18 fatura me vlerë 2,214 mijë lekë.  

Kriteri: Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, kreu XI 

“Vështirësitë financiare dhe masat për zgjidhjen e tyre”. 

Ndikimi/Efekti: Identifikimi, dhe regjistrimi i vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura 

ndikon në vlerësimin e situatës financiare të Bashkisë Kukës. 

Shkaku: DFB nuk dispononte të dhëna analitike për detyrimet e prapambetura sipas llojit të tyre 

por edhe për ato detyrime që disponon të dhëna nuk ka kryer regjistrimin. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kukës të ngrejë grup pune me qëllim verifikimin, 

regjistrimin dhe përputhjen e vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura që ka Bashkia Kukës. 

Në përfundim të procesit të identifikimit dhe regjistrimit të saktë të detyrimeve, DFB të hartojë 

planin/grafikun e likuidimit të tyre në përputhje me udhëzimet e MFE. 

 

Vendimet gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës. 

 

Titulli i gjetjes 4: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës në likuidimin e 

vendimeve gjyqësore nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese, 

administron vendime gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës të cilat nuk i ka të 

regjistruara dhe nuk i ka raportuar në MFE si dhe raporton si detyrime vendime që janë 

likuiduar. 

Bashkia Kukës në likuidimin e detyrimeve nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë 

shpenzuese. Nga auditimi rezulton se vendime të regjistruara në vitin 2016 janë likuiduar në vitin 

2020 (vendim nr. 312-247), vendime të regjistruara në vitin 2019 apo vitin 2020 janë likuiduar 

brenda vitit (vendim nr. 93, vendim nr. 583,vendim nr. 63). Gjithashtu, nga auditimi i listave 

analitike mbi vendimet gjyqësore si dhe vetë vendimet gjyqësore rezulton se DFB administron 

vendime gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës, të cilat nuk i ka të regjistruara dhe nuk i 

ka raportuar në MFE. Përkatësisht, Vendimi nr. 312 (247), datë 04.05.2016 me vlerë 798,560 

lekë, Vendimi nr. 369, datë 29.05.2019, me vlerë 789,415 lekë, Vendimi nr. 154, datë 

13.06.2019, me vlerë 3,342,537 lekë dhe Vendimi nr. 210, datë 01.10.2020 me vlerë 1,015,680 

lekë. Në total vlera e vendimeve gjyqësore të pa regjistruara dhe të pa raportuara në MFE në 

përfundim të vitit 2020 është 5,946,192 lekë. Nga auditimi i listave analitike dhe i vendimeve 

gjyqësore rezulton se në raportimin e bërë në MFE janë raportuar si detyrime edhe tre vendime të 

cilat janë likuiduar në vitet 2019-2020 (vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74). 

Situata: Në fund të vitit 2017 Bashkia Kukës ka të regjistruara si të pa likuiduara 5 Vendime 

Gjyqësore për largime nga puna. Vlera e ekzekutimit të këtyre vendimeve është 2,294,406 lekë. 

Gjatë vitit 2018 janë shtuar edhe 7 vendime nga punonjësit që kanë fituar gjyqet për largime të 

pa drejta nga puna, duke bërë që në vitin 2018 numri i vendime gjyqësore që duhet të likuidohen 
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të shkojë në 12 me vlerë 4,507,858 lekë. Rezulton se gjatë vitit 2018 është likuiduar vetëm kësti i 

dytë i një vendimi dhe më 31.12.2018 numri i vendimeve të pa likuiduara është 11 me vlerë 

3,967,185 lekë. 

Gjatë vitit 2019 janë shtuar edhe 6 vendime nga punonjësit që kanë fituar gjyqet për largime të 

pa drejta nga puna duke bërë që në vitin 2019 numri i vendime gjyqësore që duhet të likuidohen 

të shkojë në 17 me vlerë 9,940,262 lekë. Gjatë vitit 2019 janë likuiduar 7 vendime gjyqësore dhe 

këstet e para për dy vendime në vlerë 3,526,769 lekë dhe më 31.12.2019 numri i vendimeve të pa 

likuiduara është 10 me vlerë 6,413,493 lekë. 

Gjatë vitit 2020 janë shtuar 2 vendime nga punonjësit që kanë fituar gjyqet për largime të pa 

drejta nga puna duke bërë që në fund të vitit 2020 numri i vendime gjyqësore që duhet të 

likuidohen të shkojë në 12 vendime me vlerë 8,014,266 lekë. Gjatë vitit 2020 janë likuiduar 6 

vendime gjyqësore me vlerë 1,650,074 lekë dhe me 31.12.2020 numri i vendimeve të pa 

likuiduara shkon në 6 vendime me vlerë  6,364,192 lekë, sikurse paraqitet edhe në tabelën në 

vijim (për më shumë informacion rreth vendimeve gjyqësore për ndërprerje të kontratave të 

punës dhe likuidimin nga ana e Bashkisë Kukës, shiko Aneksin nr. 1). 
Tabela nr.2/10: Vendimet gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës të pa likuiduara më datë 

31.12.2020. 
Nr. Përshkrimi Vendimi Data Objekti Vlera Mbetur31.12.2020 

1 S.S 312(247) 04/05/2016 Zgjidhje kon. pune 798,560 798,560 

2 Xh.R 1331 29/03/2018 Zgjidhje kon. pune 243,000 243,000 

3 I.M 517 23/07/2018 Zgjidhje kon. pune 175,000 175,000 

4 R.H 369 29/05/2019 Zgjidhje kon. pune 789,415 789,415 

5 E.S 154 13/06/2019 Zgjidhje kon. pune 3,342,537 3,342,537 

6 F.I 210 01/10/2020 Zgjidhje kon. pune 1,015,680 1,015,680 

Totali 6,364,192 6,364,192 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Nga shqyrtimi i shkresave që DFB raporton në MFE
20

 rezulton se detyrimi për vendimet 

gjyqësore për zgjidhjen e kontratave të punës është 3,063,545 lekë për 6 vendime gjyqësore. Nga 

analizimi i listave analitike dhe i vendimeve gjyqësore rezulton se në raportimin e bërë në MFE 

me shkresën nr. 924 Prot, datë 26.02.2021 janë raportuar si detyrime edhe tre vendime të cilat 

janë likuiduar në vitet 2019-2020. Përkatësisht vendimi gjyqësor nr. 529 (629), datë 11.12.2017, 

është regjistruar si detyrim me vlerë 765,000 lekë, duke raportuar likuidimin e tij në vlerë 

300,000 lekë në vitin 2019 dhe vlerën e mbetur për likuidim 465,000 lekë. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit rezulton se detyrimi për këtë vendim gjyqësor është vetëm 300,000 lekë pasi 

vlera prej 465,000 lekë është rrëzuar nga gjykata dhe si rezultat vendimi klasifikohet si i 

likuiduar në vitin 2019, ndërkohë që DFB e raporton atë si detyrim ende të papaguar si për vitin 

2019 ashtu edhe për vitin 2020. Vendimi nr. 597(131), datë 22.05.2018 me vlerë detyrimi 

362,500 lekë, është likuiduar në vitin 2019 dhe raportohet në MFE si vendim i pa likuiduar. 

Vendimi nr. 12(74), datë 29.01.2018 me vlerë detyrimi 312,400 lekë është likuiduar në vitin 

2019 - 2020 dhe raportohet në MFE si vendim ende i pa likuiduar. Si rezultat arrihet në 

përfundimin se, DFB nuk është e saktë në regjistrimin dhe përditësimin e të dhënave lidhur me 

likuidimin e vendimeve gjyqësore. Për më shumë informacion rreth likuidimit të vendimeve 

gjyqësore, shiko aneksin 2/1. 

Vendime të tjera gjyqësore 

Nga shqyrtimi i listave analitike të detyrimeve të prapambetura për periudhën objekt auditimi 

rezultojnë edhe katër vendime të tjera gjyqësore që duhet të likuidohen nga Bashkia Kukës në 

vlerën 33,427,774 lekë. Gjatë periudhës 2017-2020 është likuiduar vlera 30,928,712 dhe ka 

                                                           
20Shkresa nr. 924 Prot, datë 26.02.2021 
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mbetur ende pa u likuiduar vlera 2,499,062 lekë. Për më shumë informacion rreth vendimeve 

gjyqësore të tjera dhe likuidimin  nga  Bashkia Kukës, shiko Aneksin nr. 2/2.  
 

Tabela nr.2/11: Detyrimet e prapambetura nga vendime gjyqësore të tjera për periudhën 2017-2020 

Nr. Përshkrimi Vendimi Data Objekti Vlera 

 

Likuiduar 

Mbetur 

31.12.2020 

1 A.Sh 350 04/10/2001 Likuidim kontrate 5,100,000 3,100,000 2,000,000 

2 L... - 2001 193(208) 30/03/2017 Anulim i Vler. Tat. 499,062 - 499,062 

Totali 5,599,062 3,100,000 2,499,062 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Kriteri: Udhëzimin e MFE nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve 

monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5
21

 dhe pika 8
22

. 

Ndikimi/Efekti: Identifikimi, dhe regjistrimi i vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura 

ndikon në vlerësimin e situatës financiare të Bashkisë Kukës. 

Shkaku: DFB nuk ka regjistruar në kohë vendimet gjyqësore të paraqitura pranë saj. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të regjistrojë të gjitha vendimet gjyqësore që 

paraqiten pranë saj dhe të hartojë grafikun e shlyerjes së tyre , të saktësojë vendimet gjyqësore që 

janë likuiduar dhe që vazhdojnë të raportohen si detyrime në Ministrinë e Financave, me qëllim 

identifikimin e vlerës reale të detyrimeve që lindin nga vendimet gjyqësore të pa likuiduara. 

 

Për mos ndjekjen e udhëzimeve të MFE për radhën e shlyerjes së detyrimeve të prapambetura 

ngarkohen me përgjegjësi z. B.Sh me detyrë ish Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 

01.01.2018-31.07.2019 dhe z. S.Gj me detyrë Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 

02.08.2019 e në vijim. Për mungesën e të dhënave dhe dokumentacionit lidhur me vlerën e 

likuiduar të detyrimeve për vitet 2018-2019 dhe detyrimet e krijuara për secilin vit ngarkohen me 

përgjegjësi z. A.V me detyrë ish drejtor i DFB, S.M me detyrë ish Drejtor i DFB dhe z. M.I me 

detyrë Drejtor i DFB.  

 

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

Për periudhën nën auditim 2018-2020, Bashkia Kukës ka realizuar 4 projekte me investime të 

financuara nga FZHR dhe vetë ajo, të paraqitura në tabelën në vijim.  
 

Tabela nr.2/12: Projektet e financuara nga FZHR, 2018-2020 
N

r. 

Emërtimi i 

objektit të 

prokurimit 

Data e 

kontratës 

Vlera e 

kontratës 

Vlera e 

likuiduar 

e 

kontratës 

Vlera e pa 

likuiduar 

e 

kontratës 

Arsyeja e mos likuidimit 

1 

Rikonstruksion i 

Shkollës së Mesme 

- Shtiqen 

10.09.2018 20,945,920 14,522,444 6,423,476 Pa likuiduar pjesa e bashkëfinancimit nga 

Bashkia Kukës. Nuk është plotësuar 

dokumentacioni nga subjekti përkatës, nuk 

janë lëshuar faturat dhe situacionet, nuk ka as 

kërkesë dhe as certifikatë përfundimtare për 

marrjen në dorëzim të punimeve. 2 

Rikonstruksion i 

Shkollës 9-vjeçare 

Mamëz 

17.09.2018 24,508,443 17,119,932 7,388,511 

3 

Rikonstruksion i 

Shkollës 9-vjeçare 

19.03.2019 20,587,058 20,587,058   

                                                           
21 “Ekzekutimi i vendimeve gjyqësore që janë parashikuar të shlyhen nga buxheti përkatës, bëhet sipas radhës së paraqitjes zyrtare të tyre në vitin 
paraardhës dhe grafiku i shlyerjes bëhet publik nëpërmjet publikimit në faqen online të njësisë shpenzuese, apo në forma të tjera të publikimit, që 

ju bëhen të ditura publikut. Përmbaruesi i përmbahet grafikut të shlyerjes së detyrimit të publikuar”. 
22 Vendimet gjyqësore të Njësive të Qeverisjes Vendore të paraqitura zyrtarisht tek këto njësi, ndjekin të njëjtën procedurë, të përshkruar në këtë 
Udhëzim. 
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Fshat 

4 

Ndërtimi i 

Terreneve Sportive-

Shkolla Shtiqen 

19.09.2019 13,764,560 13,764,560   

   79,805,981 65,993,994 13,811,987  

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Vlera totale e katër kontratave është 79,805,981 lekë. Vlera e investimit do të mbulohej nga 

FZHR në masën 65,993,994 lekë dhe nga Bashkia Kukës në vlerën 13,811,987 lekë.  Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit rezulton që është likuiduar vlera 65,993,994 lekë dhe mbetet pa 

likuiduar vlera 13,811,987 lekë për rikonstruksionin e dy shkollave (rikonstruksion i Shkollës së 

Mesme – Shtiqen, rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare Mamëz) që është pjesa e investimit që 

mbulohej nga Bashkia Kukës. DFB në Bashkinë Kukës sqaron se arsyet e mos likuidimit lidhen 

me faktin se “Nuk është plotësuar dokumentacioni nga subjekti përkatës, nuk janë lëshuar 

faturat dhe situacionet, nuk ka as kërkesë dhe as certifikatë përfundimtare për marrjen në 

dorëzim të punimeve”. 

 

Burimi i krijimit të të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi. 

Vlerësimi i mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe detyrimet 

tatimore. 

 

Bazuar në Vendimet e Kryetarit të Bashkisë për vitet 2018-2019
23

 Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore ka patur 7 punonjës në total, ndërsa në vitin 2020
24

, 10 punonjës.  

Për vitin 2018 paketa e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Kukës është 

miratuar me VKB-në nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave 

vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2018”. Për vitin 2019 paketa e taksave dhe tarifave vendore 

në territorin e Bashkisë Kukës është miratuar me VKB-në nr. 81, datë 04.01.2019 “Për sistemin e 

taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2019”. Për vitin 2020 paketa e taksave 

dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Kukës është miratuar me VKB-në nr. 53, datë 

24.12.2019 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2020”. 

 

Titulli i gjetjes 5: Metodologjia që Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore përdor për të 

realizuar planifikimin vjetor të taksave dhe tarifave vendore nuk bën të mundur një parashikim 

real të të ardhurave të veta të Bashkisë Kukës. 

DTTV në Bashkinë Kukës nuk merr informacion nga strukturat në varësi të bashkisë por edhe 

njësitë brenda bashkisë lidhur me realizimin e procesit të planifikimit të të ardhurave të veta nga 

taksat dhe tarifat vendore. DTTV e kryen planifikimin e të ardhurave të veta kryesisht në 

llogaritjet e kapacitetit të taksave dhe tarifave që ka Bashkia Kukës, në ecurinë e realizimit të të 

ardhurave dy vitet paraardhëse. Nga analizimi i të dhënave të paraqitura si dhe shqyrtimi i 

dokumentacionit konstatohet se, parashikimi që DTTV bën bazuar në nivelet e realizimit nuk 

qëndron. Për shembull, në rastin e tarifës së “hapësirës publike” planifikimi për vitin 2018 është 

525,300 lekë, ndërsa për vitet 2019-2020 është 541,059 lekë. Realizimi për vitin 2018 është 

258%, për vitin 2019 – 233% dhe për vitin 2020-122% (tarifa është me tejkalim edhe pse është 

pjesë e masave lehtësuese që ka marrë Bashkia Kukës gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë 

Covid-19, nga 12 muaj subjektet kanë paguar për 7 muaj). Tarifa e pastrimit është po ashtu një 

                                                           
23

Vendim nr. 03, datë 31.01.2018 dhe  Vendim nr. 08, datë 22.01.2019 “Për miratimin e strukturës organike, kategorive/klasës së pagave të 

administratës së Bashkisë Kukës ”. 
24 Vendim nr. 20, datë 30.01.2020 “Për miratimin e strukturës organike, kategorive/klasës së pagave të administratës së Bashkisë Kukës ”. 
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shembull tjetër që mund të marrim për problemet në planifikimin e saj. Për këtë tarifë realizimi 

ka ardhur në rritje nga viti 2018-2019-2020 (135%-159%-176%), ndërsa planifikimi për këto tri 

vite është pothuajse i njëjtë (13,526,475 lekë). 

Situata:  Referuar vendimeve të Këshillit Bashkiak, Bashkia Kukës ka miratuar treguesit e planit 

të të ardhurave, për vitet 2018-2020 të cilët paraqiten të detajuara në Aneksin 2/7. 

Nga auditimi e të dhënave të Aneksit 2/7 rezulton se në Bashkinë Kukës të ardhurat paraqiten me 

tejkalim të planifikimit për periudhën në auditim. Përkatësisht, kemi: 

Për vitin 2018 të ardhurat paraqiten me tejkalim në vlerën 2,011,495 lekë ose janë realizuar në 

masën 102% nga 89,301,000 lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 91,312,495 lekë.  

Për vitin 2019 të ardhurat paraqiten me tejkalim në vlerën 20,302,117 lekë ose janë realizuar në 

masën 122% nga 91,980,022 lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 112,282,139lekë.  

Për vitin 2020 të ardhurat paraqiten me tejkalim në vlerën 96,890,502 lekë ose janë realizuar në 

masën 205% nga 91,980,024 lekë të planifikuara janë realizuar në vlerën 188,870,526 lekë.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit si regjistrat e planifikimit dhe realizimit të taksave dhe tarifave 

vendore dhe VKB-ve për miratimin e buxheteve vjetore të Bashkisë Kukës, rezulton se për vitin 

2018 parashikimi i të ardhurave të veta sipas VKB-së nr. 2, datë 05.01.2018 “Për miratimin e 

buxhetit të vitit 2018” është në vlerën 102,609,000 lekë. Ndërsa në regjistrat DTTV mbi 

parashikimin dhe realizimit e të ardhurave për vitin 2018 vlera totale e të ardhurave të 

parashikuara është 89,301,000 lekë dhe realizimi është 91,312,495 lekë ose 102.3%. Bazuar në 

parashikimin e miratuar me VKB, realizimi i taksave dhe tarifave vjetore për vitin 2018 rezulton 

në masën 89%. Për vitin 2019, parashikimi nga të ardhurat e veta sipas VKB-së nr. 82, datë 

04.01.2019 “Për miratimin e buxhetit të vitit 2019” është në vlerën 89,301,000 lekë, ndërsa 

parashikimi nga regjistrat që administron DTTV është 91,980,022 lekë. Referuar parashikimit në 

VKB, për vitin 2019 realizimi i të ardhurave të veta është në masën 126%. 

Për vitin 2020, sipas VKB nr. 47 datë 24.12.2019 parashikimi nga të ardhurat e veta është në 

vlerën 91,980,000 e njëjtë me parashikimin në regjistrat e planifikimit dhe realizimit që 

administron DTTV. Realizimi për vitin 2020 i të ardhurave të veta është 188,870,526 lekë ose në 

masën 205%. 

Në vijim të analizimit më të detajuar të të dhënave të mësipërme vërehet që realizimi i taksave 

dhe tarifave vendore varion nga 2-3% deri në 800-900%. 

Mbi taksat me nivel të ulët realizimi 
Tabela nr. 2/13: Taksat me nivel të ulët realizimi 

 

Nr. 

 

Taksa/Tarifa 

Niveli i realizimit 

2018 2019 2020 

1 Taksa mbi tokën bujqësore 1.2%, 0.1% 16.3% 

2 Taksa e truallit 53% 56% 37% 

3 Taksë mbi biznesin e vogël 31% 48% 36% 

4 Taksë fjetje në hotel 0% 65% 28% 

5 Taksë reklame 4% 69% 3% 

6 Të ardhura të tjera (linjë tensioni) 3% 7% 9% 

7 Tarifa e parkimit 0% 1% 6% 

8 Tarifa e administrimit (urbanistike të ndryshme) 2% 2% 5% 

9 Tarifa  (bileta tregu dhe pallati kulturës,etj) 0% 5% 53% 

10 Tarifa për shërbime 75% 0% 2% 

11 Tarifa e përkohshme  për investime në bashki 58% 287% 6% 

12 Tarifa e shërbimit veterinar 0% 0% 0% 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 
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Tarifa e shërbimit veterinar, realizimi në masën 0% për të tre vitet (në territorin e Bashkisë 

Kukës nuk ka thertore të licencuara, dyqanet e tregtimit me pakicë furnizohen në Has). 

Mbi taksat me tejkalim të planifikimit 
 

Tabela nr. 2/14: Taksat me tejkalim të planifikimit 
 

Nr. 

 

Taksa/Tarifa 

Niveli i realizimit 

2018 2019 2020 

1 Taksa e Pasurisë, ndërtesë 177% 191% 213% 

2 Taksa e ndikimit të ndërtimit mbi infrastrukturë 12% 171% 143% 

3 Taksë e automjeteve DRSHTRR 174% 214% 337% 

4 Taksa vendore të përkohshme 127% 68% 996% 

5 Të ardhura nga asetet 0% 245% 835% 

6 Të ardhura nga qiratë 498% 512% 671% 

7 Tarifë pastrimi 136% 159% 176% 

8 Tarifë e hapësirës publike 258% 233% 122% 

9 Tarifa e lejes së transportit 79% 174% 279% 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 
 

Me qëllim analizimin e treguesve të mësipërm në realizimin e taksave dhe tarifave vendore nga 

grupi i auditimit iu kërkua strukturave të Bashkisë Kukës të argumentonin nivelet e mos 

realizimit apo tejkalimit të taksave dhe tarifave vendore. Grupi i auditimit kërkoi nga DTTV 

informacion dhe të dhëna lidhur me arsyet e nivelit të ulët të realizimit për disa taksa dhe tarifa 

vendore, por nga DTTV nuk u paraqitën dokumente dhe argumente mbi mos realizimin e zërave 

të listuar më sipër. Gjithashtu, u kërkua dokumentacion nga DTTV dhe nga struktura të tjera në 

Bashkinë Kukës lidhur me tejkalimin e disa zërave të taksave dhe tarifave vendore. 

Dokumentacion u paraqit vetëm nga Drejtoria e Administrimit të Pyjeve lidhur me tejkalimin e 

realizimit të të ardhurave nga kontratat e qirasë, ndërsa drejtoritë e tjera nuk argumentuan me 

dokumentacion nivelet e realizimit të taksave apo tarifave.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit rezulton se, në të ardhurat nga qiratë janë llogaritur edhe të 

ardhurat nga pagesat që kanë bërë subjekte të ndryshme lidhur me pyllëzimin e sipërfaqeve të 

caktuara. Kjo shumë ka ndikuar në përqindjen e realizimit por nuk mund të themi që është i 

vetmi ndikim. Gjithashtu, DTTV në realizimin vjetor të të ardhura sipas zërave ka llogaritur edhe 

të ardhurat nga likuidimi i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga subjektet debitorë 

progresiv (arkëtimin e borxhit tatimor).  

Nga shqyrtimi i mëtejshëm i dokumentacionit të paraqitur rezulton se, DTTV në Bashkinë Kukës 

ka dërguar shkresë
25

 njësive brenda bashkisë apo strukturave në varësi për të grumbulluar 

informacion lidhur me hartimin e paketës fiskale për vitin 2020. Strukturat në varësi të bashkisë 

por edhe njësitë brenda bashkisë nuk kanë kthyer përgjigje lidhur me këtë kërkesë të DTTV-së. 

Në këto kushte DTTV deklaron se, “...për parashikimin e të ardhurave të veta mbështetet 

kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave dhe tarifave që ka Bashkia Kukës, në ecurinë e 

realizimit të të ardhurave dy vitet paraardhëse si dhe në politikat e miratuara të Bashkisë 

Kukës
26

”. Grupi i auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave të paraqitura si dhe 

shqyrtimit të dokumentacionit konstaton probleme në metodologjinë e përdorur nga DTTV për 

planifikimin e taksave dhe tarifave vendore. Për të ilustruar këto probleme kemi trajtuar dy raste, 

përkatësisht: 

“Tarifa e hapësirës publike” planifikimi për vitin 2018 është 525,300 lekë, ndërsa për vitet 2019-

2020 është 541,059 lekë. Realizimi për vitin 2018 është 258%, për vitin 2019 – 233% dhe për 

                                                           
25 Shkresa nr. 951 Prot, datë 30.10.2019. 
26 Shkresa nr. 05 Prot, datë 21.01.2021, “Mbi vlerësimin dhe parashikimin afatmesëm të të ardhura në Bashkinë Kukës”. 
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vitin 2020-122% (tarifa është me tejkalim edhe pse është pjesë e masave lehtësuese që ka marrë 

Bashkia Kukës gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë Covid-19, nga 12 muaj subjektet kanë 

paguar për 7 muaj).  

“Tarifa e pastrimit” ka ardhur në rritje nga viti 2018-2019-2020 (135%-159%-176%), ndërsa 

planifikimi për këto tri vite është pothuajse i njëjtë (13,526,475 lekë). Si përfundim mund të 

themi se  parashikimi bazuar në nivelin e realizimit nuk qëndron. Probleme lidhur me 

planifikimin janë konstatuar edhe në taksën mbi tokën bujqësore që trajtohen në vijim. 

Kriteri: Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave 

dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2018”, Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 81, 

datë 04.01.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2019”, 

VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës 

për vitin 2020”. 

Impakti: Niveli i planifikimit të të ardhurave të bashkisë nga taksat dhe tarifat vendore ndikon 

direkt në hartimin e buxhetit vjetor të Bashkisë Kukës.  

Shkaku: Strukturat brenda Bashkisë Kukës si dhe institucionet në varësi nuk dërgojnë 

informacionin përkatës pranë DTTV sipas përcaktimeve të VKB-ve për miratimin e nivelit të 

taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës. DTTV nga ana e saj në mungesë të këtij 

informacioni si dhe nga mos kryerja e analizave të mirëfillta nuk arrin një planifikim efektiv. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: DTTV në Bashkinë Kukës të bashkëpunojë me strukturat e tjera të bashkisë si 

dhe me institucionet e varësisë me qëllim grumbullimin në mënyrë periodike të informacionit të 

nevojshëm për planifikimin e të ardhurave të veta të bashkisë. Gjithashtu, në vijim të analizojë të 

gjithë zërat e taksave dhe tarifave vendore me qëllim identifikimin e saktë të nivelit të realizimit 

duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e realizimit.  

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i 

audituar me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me 

detyrë Drejtor i Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 

28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

Mbi taksat dhe tarifat me nivel të ulët të realizimit dhe me tejkalim të planifikimit 

.....Tarifa e pastrimit është rritur për arsye se të gjitha subjektet që nuk ushtrojnë aktivitet në terren që janë me 

status aktiv dhe aplikojnë për çregjistrim ose për riaktivizim bëhet ngarkesa e tarifave të pastrimit edhe për vitet 

e mëparshme kjo që sjell rritjet e të ardhurave për tarifën e pastrimit. Taksa e reklamës ka një rritje në vitin 

2019 sepse një subjekt ka paguar taksën e tabelës tek llogaria e reklamës....në bazë të verifikimeve në terren 

janë shumë pak reklama. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Nga struktura e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Kukës janë dhënë sqarime të mëtejshme lidhur me 

problematikat e konstatuara nga grupi i auditimit. Në asnjë rast nuk është paraqitur dokumentacion shtesë që të 

argumentojë dhe vërtetojë sqarimet e mëtejshme. Gjetjet dhe rekomandimet e lëna nga grupi i auditimit për 

çështjet më sipër qëndrojnë. 

Punonjësit që ngarkohen me përgjegjësi për problemet e cituara më sipër në metodologjinë e 

planifikimit dhe realizimit të taksave dhe tarifave vendore janë z. Sh.D me detyrë Drejtor i 

DTTV dhe z. V.G me detyrë Shef i Sektorit  të Taksave dhe Tarifave Vendore. 

 

Titulli i gjetjes 6: Mos planifikim i saktë i taksës mbi tokën bujqësore. 

Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2018 është realizuar në masën 1.2%, nga 525,300 lekë të 

planifikuara janë arkëtuar 6,505 lekë, për vitin 2019 është realizuar në masën 0.1%, nga 541,059 
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lekë të planifikuara janë arkëtuar 436 lekë, për vitin 2020 është realizuar në masën 16.3%, nga 

541,059 lekë të planifikuara është arkëtuar vlera 87,961 lekë.  

Për vitin 2020 sipas të dhënave të DTTV, planifikimi i taksës së tokës është 541,059 lekë, ndërsa 

referuar të dhënave nga DBZHR, pritshmëria për taksën e tokës bujqësore është 2,370,800 lekë, 

diferenca në planifikim për vitin 2020 është 1,829,741 lekë duke sjellë të ardhura të planifikuara 

më pak në buxhetin e bashkisë për vitin 2020 në vlerën 1,829,741 lekë. 

Situata:Taksa mbi tokën bujqësore llogaritet në bazë të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për 

sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23
27

 të VKB-ve për vitin 2018-2020
28

 dhe është e 

ndarë në 10 kategori që kanë nivele të ndryshme takse për ha/vit. 

Sipas Aneksit 2 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, Bashkia 

Kukës në klasifikimin sipas rretheve klasifikohet në nivelin e katërt ku çmimi lekë/ha në vit për 

tokën bujqësore është si në tabelën më poshtë: 

Vlera e taksës së tokës së tokës bujqësore në lekë/hektar/vit 
Kategoria e tokës bujqësore Niveli i taksës së tokës 

bujqësore sipas VKB-ve 

(lekë/ha/vit) 

I 1,400 

II 1,200 

III 1,100 

IV 1,000 

V 900 

VI 800 

VII-X 700 

Referuar këtij klasifikimi, Këshilli Bashkiak mund të miratojë nën kategorizime.
29

 Ajo që vihet 

re në VKB-të për miratimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Kukës është se 

kategorizimi i tokës bujqësore është miratuar siç e ka klasifikuar ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, 

“Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar dhe nuk janë miratuar nën kategorizime, që 

nënkupton klasifikimin e tokës bujqësore të njësive të ndryshme administrative brenda 

kategorizimit të ligjit. Grupi i auditimit kërkoi të dhëna në strukturat e Bashkisë Kukës lidhur me 

klasifikimin e tokës bujqësore për secilën njësi administrative. Nga të dhënat që na u paraqitën, 

në Bashkinë Kukës 12 njësi administrative janë klasifikuar në kategorinë e VII-X, që do të thotë 

vlera e taksës lekë/ha/vit është 700 lekë dhe 2 njësi administrative janë klasifikuar në kategorinë 

e VI-të, vlera e taksës lekë/ha/vit është 800 lekë. Theksojmë që këto nën kategorizime nuk janë 

miratuar në Këshillin Bashkiak. Në vijim grupi i auditimit llogariti pritshmërinë e taksës së tokës 

bujqësore duke u bazuar në dokumentacionin që u paraqit nga Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, tabela nr. 3. 

 
Tabela nr. 2/15: Inventari i tokës bujqësore që disponon Bashkia Kukës, dhe ndarja e saj sipas familjeve 
Nr. Njësia 

Administrative 

Nr. i familjeve 

gjithsej që kanë 

tokë me AMTP 

Sipërfaqe në pronësi 

të bashkisë 

(ha) 

Tokë e marrë 

me AMTP 

(ha) 

Çmimi sipas 

paketës fiskale 

lekë/ha 

Detyrim 

vjetor/lekë 

1 NjA Bushtricë 688 567 212 700 148,400 

2 NjA Kalis 559 560 148 700 103,600 

3 NjA Gryk-Çaje 452 465 193 700 135,100 

4 NjA Bicaj 1595 707 358 800 286,400 

5 NjA Shishtavec 990 1343 573 700 401,100 

6 NjA Zapod  630 319 196 700 137,200 

                                                           
27

 Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1, ankesi 2. 
28VKB nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2018”, VKB nr. 81, datë 

04.01.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2019” dhe VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e 

taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2020”. 
29 Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, pika 1. 
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7 NjA Ujmisht 904 634 188 700 131,600 

8 NjA Topojan 855 527 303 700 212,100 

9 NjA Tërthore 889 695 180 800 144,000 

10 NjA Malzi 1418 521 310 700 217,000 

11 NjA Kolsh 339 393 119 700 83,300 

12 NjA Arren 472 99 122 700 85,400 

13 NjA Surroj 582 236 133 700 93,100 

14 NjA Shtiqen 337 540 275 700 192,500 

15 NjA Kukës  447    

Shuma 10,710 8,053 3,310  2,370,800 

Burimi: DBZHR Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme, pritshmërinë e taksës së tokës bujqësore në 

Bashkinë Kukës paraqiten në vlerën 2,370,800 lekë, ndërsa planifikimi i bërë nga DTTV është 

në vlerën 541,059 lekë. Diferenca në planifikim është 1,829,741 lekë duke sjellë mos planifikim 

të saktë të taksës së tokës në vlerë vjetore 1,829,741 lekë. 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore është përgjegjëse për të bërë llogaritjen e kësaj takse 

sipas përcaktimeve të VKB-së nr. 53, datë 24.12.2019, ndërsa njësitë administrative janë 

përgjegjëse për vjeljen e kësaj takse. Sikurse është paraqitur edhe më lart në tabelën nr. 1 

realizimi i taksës së tokës bujqësore është një ndër taksat me nivelin më të ulët, 2018 - 1.2% , 

2019 - 0.1% dhe 2020 - 16.3%.  

Kriteret: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, 

pika 1
30

, aneksi 2. VKB nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave 

vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2018”, VKB nr. 81, datë 04.01.2019 “Për sistemin e taksave 

dhe tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2019” dhe VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për 

miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2020”. 

Ndikimi/Efekti: Mos planifikim i saktë i të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore, rezulton në 

mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit efektiv midis Drejtorisë së Tatim Taksave Vendore dhe 

Drejtorisë së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të  bashkëpunojë me  Drejtorisë së 

Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për evidentimin e saktë të familjeve të pajisura me certifikatë 

pronësie të ndarjes së tokës bujqësore me qëllim planifikimin sa më të saktë të taksës së tokës 

bujqësore si dhe për të shmangur mungesën e të ardhurave vjetore në buxhetin e Bashkisë Kukës 

në vlerën 1,829,741 lekë. 

 

Për pasaktësitë në llogaritjen e planifikimit të taksës së tokës bujqësore ngarkohen me 

përgjegjësi, z. Sh.D Drejtor i DTTV dhe z. V.G Shef i Sektorit  të Taksave dhe Tarifave 

Vendore. Ndërsa për nivelin shumë të ulët të realizimit të kësaj takse ngarkohen me përgjegjësi 

administratorët e Njësive Administrative z. O.A, znj. A.K, z. G.P, z.B.Sh, z. I.M, z. Z.Q, z. K.G, 

z.Sh.S, z. R.T, z. E.Sh, z. K.L, z. H.N, z. A.M dhe z. T. Ll. 

 

Titulli i gjetjes 7: Mos arkëtim i taksës së ndërtimeve të reja që pajisen me certifikatën e 

pronësisë (taksa e legalizimeve) 

                                                           
30 “Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi ose përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës 

në pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore 
bën një vetë deklarimet të sipërfaqes së tokës bujqësore, pranë bashkisë ku ndodhet toka”. 
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Për vitet 2018-2020 nuk kanë paguar detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë 348 

subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 lekë, që përbën të ardhura të munguara në buxhetin 

e Bashkisë Kukës.  

Situata: Në taksën e ndikimit në infrastrukturë përfshihet edhe taksa e ndikimit në infrastrukturë 

për legalizimet në bazë të përcaktimeve të VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim” dhe ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, 

i ndryshuar
31

. Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht 

nga funksioni i tyre, llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë e qeverisjes vendore, në 

përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar
32

. 

Në Bashkinë Kukës struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë për subjektet që pajisen me certifikatën e pronësisë është Drejtoria e 

Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit.  

Bazuar në shkresat që ASHK dërgon në Bashkinë Kukës, për vitin 2018 janë legalizuar gjithsej 

264 objekte për të cilat DPKZHT ka llogaritur detyrimin për taksën e ndikimit në infrastrukturë 

në shumën 9,017,906 lekë. Kanë paguar detyrimin 52 qytetarë në shumën 1,261,318 lekë. Janë 

debitorë 212 qytetarë në shumën 7,756,588 lekë (për më shumë informacion shiko Aneksin nr. 

2/8). Për vitin 2019 janë legalizuar 140 objekte me detyrim për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë 5,317,263 lekë. Kanë paguar detyrimin 30 qytetarë në shumën 1,148,804 lekë. 

Janë debitorë 110 qytetarë në shumën 4,168,459 lekë (për më shumë informacion shiko 

Aneksin nr. 2/9). Për vitin 2020 janë legalizuar 46 objekte me detyrim për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë 2,057,146 lekë. Kanë paguar detyrimin 20 qytetarë në shumën 787,294 lekë. Janë 

debitorë 26 qytetarë në shumën 1,269,852 lekë (me hollësisht trajtuar në Aneksin nr. 2/10). 
 

Në zbatim të detyrimeve të ligjit 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar
33

 deri në muajin gusht 2020 individët që kishin përfituar lejen e legalizimit nuk mund 

ta merrnin atë pa vërtetuar pagesën e taksave pranë bashkisë. Ky detyrim ligjor është shfuqizuar 

me Ligjin nr. 98/2020 “ Për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për 

sistemin e taksavevendore”, dhe nga muaji gusht 2020 ASHK mund të lëshojë lejen e legalizimit 

edhe pa paguar taksat vendore. Edhe pse ky ndryshim i ligjit e bën më të vështirë situatën për 

strukturat e bashkisë në arkëtimin e kësaj takse, ajo që vërehet është se, për periudhën janar 

2018-gusht 2020 nga ana e strukturave të Bashkisë Kukës nuk janë bërë përpjekje për të rritur 

nivelet e arkëtimit. Grupi auditimit konstatoi se DPKZHT nuk e koordinon  punën me DTTV në 

Bashki duke sjellë që kjo e fundit të mos ketë informacion mbi realizimin e kësaj takse dhe të 

mos bëjë regjistrimin e detyrimeve që subjektet/familjet që kanë përfituar legalizimin kanë ndaj 

bashkisë. Rezulton se nga asnjë strukturë e Bashkisë Kukës nuk janë dërguar shkresa në ASHK 

për verifikimin e subjekteve të cilët nuk kanë paguar detyrimet dhe nëse ato janë pajisur ose jo 

me lejen e legalizimit. Rezulton se koordinimi dhe bashkëpunimi midis DPKZHT dhe DTTV 

                                                           
31Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c 
“për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. 

Leja e legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi”. 
32

VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës sëmbledhjes dhe administrimittë të ardhurave përndërtimet pa leje dhe vleravetë 

zbatueshme për legalizim” pika 5. 
33

Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c 

“Për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. 

Leja e legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar pagesa e taksës nga taksapaguesi”. Ligji nr. 98/2020 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin 
nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”, fjalia e dytë shfuqizohet”. 
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nuk ka qenë efektiv në rritjen e mundësive për të bërë të mundur arkëtimin e detyrimeve për 

legalizimet.  

Kriteret: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, 

pika 4, neni 27. 

Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c. 

Ligji nr. 98/2020 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”
34

. 

VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të 

ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim” pika 5
35

. 

VKB nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë 

Kukës për vitin 2018”, VKB nr. 81, datë 04.01.2019 “Për sistemin e taksave dhe tarifave vendore 

të Bashkisë Kukës për vitin 2019” dhe VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e taksave 

dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2020”. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës, nga mos arkëtimi i vlerës 

prej 13,194,899 lekë për ndërtimet e reja që legalizohen. 

Shkaku: Mos marrje e asnjë mase nga Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të 

Territorit për të bërë të bërë të mundur pagesën e taksës së legalizimeve nga subjektet/familjet që 

kanë përfituar certifikatën e pronësisë, si dhe mos bashkëpunim me DTTV dhe ASHK-në. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit të dërgojë 

periodikisht informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitorë 

për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa 

administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 

që janë legalizuar për 348 subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 lekë. Gjithashtu, nga 

strukturat e Bashkisë Kukës të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), 

për bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 720 Prot, datë 22.09.2021 nga subjekti i 

audituar me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. A.Sh me 

detyrë Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit, Protokolluar në KLSH me nr 

448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

...Sipas rekomandimeve të lëna nga KLSH, DPKZHT ka njoftuar Drejtorinë e të Ardhurave dhe Drejtorinë e 

Financës lidhur me subjektet që nuk janë paraqitur në mënyrë vullnetare për të bërë pagesën e Taksës së 

Ndikimit në Infrastrukturë nga legalizimet. DPKZHT me shkresën nr. 400 Prot, datë 07. 06. 2021, i ka dërguar 

listën e debitorëve, drejtorive të mësipërme... 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Sqarimet e subjektit tregojnë veprimet që ka ndërmarrë DPKZHT për arkëtimin e Taksës së Ndikimit në 

Infrastrukturë nga legalizimet e reja në vitin 2021. Gjetjet dhe rekomandimet e grupit të auditimit qëndrojnë 

lidhur me çështjet e trajtuara më sipër qëndrojnë. 

                                                           
34

Ligji nr. 98/2020 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “në 

nenin 27, pika 3, shkronja “c”, fjalia e dytë shfuqizohet”. 
35

“Taksavendore e ndikimitnë infrastrukturë, për ndërtimet e legalizuara, pavarësisht nga funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga 

njësitë e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, të ndryshuar”. 
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Sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: z. V.Ç me detyrë drejtor i DPKZHT për periudhën 

01.01.2018-10.10.2019
36

 dhe z. A.Sh me detyrë drejtor i DPKZHT për periudhën 10.10.2019 e 

në vazhdim
37

. 

 

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore 

Administrimi i taksave dhe tarifave vendore për subjektet fizik/juridik dhe abonentët familjarë ku 

përfshihen regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, në Bashkinë Kukës kryhet 

në programin Excel dhe nëpërmjet regjistrave fizikë. DTTV kryen regjistrim manual të të 

dhënave për çdo informacion që grumbullon nga njësitë administrative, ndërmarrjet e varësisë 

dhe nga vetë strukturat e Bashkisë Kukës duke krijuar kështu regjistrat përkatës për menaxhimin 

e taksave dhe tarifave vendore. Në vitin 2020 Bashkia Kukës ka filluar procedurat për 

implementimin e sistemit E-tax për menaxhimin e taksave dhe tarifave. Implementimi i këtij 

sistemi ende nuk ka përfunduar, por nga DTTV ka filluar përdorimi i tij hap pas hapi. Sistemi ka 

për qëllim automatizimin, ruajtjen dhe gjenerimin e faturave për taksat dhe tarifat vendore të 

Bashkisë Kukës, krijimin e listës së subjekteve sipas njësive administrative, identifikimin e 

subjekteve debitorë duke llogaritur borxhin, kamatëvonesat etj. 

Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Kukës: 
Tabela nr. 2/16: Bizneset që ushtrojnë aktivitet në Bashkinë Kukës, 2018-2020 

Lloji i 

biznesit 

Numri në fillim të vitit Regjistrime të reja Mbyllur aktivitetin gjatë 

vitit 

Numri në fund të vitit 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

Biznes i 

vogël 485 490 501 34 59 80 30 25 6 489 524 575 

Biznes i 

madh 125 128 132 10 7 9 1 1 0 134 134 141 

Totali 610 618 633 44 66 89 31 26 6 623 658 716 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Sikurse është paraqitur edhe në tabelën më sipër, në Bashkinë Kukës numri i bizneseve që janë 

regjistruar për të ushtruar aktivitet ka ardhur duke u rritur nga viti 2018 në vitin 2020. 

Përkatësisht, në vitin 2019 janë 35 biznese më shumë dhe në vitin 2020 janë 58 biznese më 

shumë. 

 

Taksat dhe tarifat për familjarët 

Titulli i gjetjes 8: Nivel i ulët i pagesave të taksave dhe tarifave për familjarët për taksat e 

ndërtesës, truallit dhe tokës bujqësore si dhe për tarifat e pastrimit-gjelbërimit-ndriçimit. 

Numri i familjeve debitore në Bashkinë Kukës për vitin 2018 përbën 90.5% të familjeve, në vitin 

2019- 91% dhe në vitin 2020-88.5%. Në fund të vitit 2020 vlera e detyrimit progresiv që rrjedh 

nga familjet debitore është 6,546,829 lekë. 

Situata: Nga analizimi i të dhënave të paraqitura lidhur me familjet debitorë, rezulton se në vitin 

2018 numri i familjeve debitorë në Bashkinë Kukës është 1850 familje nga 2043 familje gjithsej, 

ose ndryshe 90.5% e familjeve janë debitorë në vlerën 4,839,888 lekë. Në vitin 2019, numri i 

familjeve debitorë për taksat dhe tarifat vendore është 1864 familje, ose 91%, me vlerë 6,546,829 

lekë. Në vitin 2020, numri i familjeve debitore është 1810, ose 88.5% me vlerë të detyrimit 

progresiv 6,072,691 lekë. Nga shqyrtimi i të dhënave dhe materialeve të paraqitura rezulton se 

Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore  llogarit detyrimet e familjeve për taksat dhe tarifat 

vendore  por nuk i njofton familjet për detyrimet që ato kanë ndaj bashkisë, veprime këto në 

                                                           
36 Urdhër nr. 298, datë 10.10.2019 
37 Urdhër nr. 299, datë 10.10.2019 
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kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 84, datë 17.07.2014, neni 8, ndryshim i nenit 

69
38

.Gjithashtu, Bashkia Kukës nuk bashkëpunon me agjent tatimor për të rritur vjeljen e taksave 

dhe tarifave vendore familjare.  

Kriteri: VKB nr. 1, datë 05.01.2018 “Për miratimin e nivelit të taksave dhe tarifave vendore të 

Bashkisë Kukës për vitin 2018”, VKB nr. 81, datë 04.01.2019 “Për sistemin e taksave dhe 

tarifave vendore të Bashkisë Kukës për vitin 2019” dhe VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për 

miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2020”. 

Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 84, datë 17.07.2014, neni 8, ndryshim i nenit 69. 

Impakti: Nivel i lartë i familjeve debitore, që rezulton në mungesë të ardhurash në buxhetin e 

Bashkisë Kukës në vlerën 6,546,829 lekë. 

Shkaku: Mungesa e marrjes së masave nga ana e DTTV për të njoftuar familjet mbi detyrimet 

vendore që ato kanë si dhe mungesa e një agjenti tatimor për vjeljen e taksave dhe tarifave 

vendore familjare. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Kukës të marrë masat që 

të njoftojë familjet për detyrimet vendore që ato kanë ndaj Bashkisë me qëllim arkëtimin e 

borxhit tatimor në vlerën 6,546,829 lekë si dhe të fillojë procedurat për të përfshirë agjentë 

tatimorë për vjeljen e taksave dhe tarifave familjare. 

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 
Taksat dhe tarifat familjare 

... do të fillojmë procedurat për njoftimin dhe vjeljen e detyrimeve familjare. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Sqarimet janë për masa që do të merren në të ardhmen për këtë arsye gjetjet dhe rekomandimet e lëna nga grupi i 

auditimit për çështjet më sipër qëndrojnë. 

Sa më sipër trajtuar ngarkohet me përgjegjësi z. Sh.D me detyrë Drejtor i DTTV. 

 

Masat lehtësuese të marra ndaj biznesit në kuadër të pandemisë Covid-19 dhe ndikimi i tyre në 

nivelin e realizimit të të ardhura në Bashkinë Kukës 

Paketa fiskale e vitit 2020 ka ndryshuar si rezultat i akteve normative apo VKM-ve për 

menaxhimin e pandemisë Covid-2019. Në zbatim të përcaktimeve të VKM-së nr. 243, datë 

24.03.2020 “Për shpalljen e gjendjes së fatkeqësisë natyrore”, Urdhrit nr. 193, datë 20.03.2020 të 

Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale “Për kufizimin apo mbylljen e lëvizjeve në 

Republikën e Shqipërisë ”, i ndryshuar, Këshilli Bashkiak ka miratuar: 

VKB-në nr. 54, datë 22.04.2020 “Për miratimin e një ndryshimi në Vendimin e Këshillit 

Bashkiak Kukës nr. 53, datë 24.12.2019, për afatin e përllogaritjes së tarifës së zënies së 

hapësirës publike”, dhe parashikon: 

a. Tarifa e zënies së hapësirës publike për vitin fiskal 2020, nga 12 muaj do të përllogaritet për 7 

muaj për subjektet fizik/juridik për zënie të hapësirës publike për vendosje tavolinash. 

                                                           
38Administrata tatimore, brenda 10 ditëve kalendarike nga data e llogaritjes së vlerësimit prej saj, i dërgon tatimpaguesit njoftimin e vlerësimit 

tatimor dhe kërkesën për pagesën e detyrimit tatimor: 
a) në rrugë elektronike..., b) nëpërmjet shërbimit postar rekomande. 
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VKB-në nr. 56, datë 22.04.2020 “Për miratimin e një ndryshimi në Vendimin e Këshillit 

Bashkiak Kukës nr. 53, datë 24.12.2019, për shtyrjen e afatit të likuidimit  të detyrimeve 

vendore” dhe parashikon: 

b. Shtyrjen e afatit për shlyerjen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore nga data 20 prill 

2020 deri më datë 20 qershor 2020; 

c. Uljen në masën 5% për çdo subjekt kur detyrimet vendore paguhen të gjitha menjëherë brenda 

datës 20 qershor 2020. 

Efekti financiar që ka ardhur si rezultat i zbatimit të VKB-së, nr. 54, datë 22.04.2020 nuk është 

llogaritur nga DTTV. Grupi i auditimit bëri një llogaritje bazuar në nivelin e realizimit të kësaj 

tarife duke e konsideruar realizimin 122% (659,954 lekë) për 7 muaj. Në qoftë se tarifa do të 

ishte mbledhur për 12 muaj realizimi i saj do të ishte në vlerën 1,131,349 lekë, pra efekti 

financiar i përafërt që ka patur kjo masë lehtësuese është (1,131,349-659,954=471,395 lekë). 

 

Menaxhimi i borxhit 

 

Titulli i gjetjes 9: Debitorët për taksat dhe tarifat vendore 2018-2020 dhe masat e marra nga 

Bashkia Kukës për të arkëtuar detyrimet. 

Detyrimi që subjektet fizik/juridik kanë ndaj Bashkisë Kukës në fund të vitit 2020 është 

104,101,257 lekë për 512 subjekte. 
Në zbatim të legjislacionit për mbledhjen me forcë të detyrimeve për subjektet debitore Bashkia 

Kukës ka ndjekur hapat e duhur ligjor si:  

1. Njoftimin dhe kërkesën për të paguar; 

2. Urdhrin i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesve; 

3. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor; 

4. Masën “Sekuestrim i pasurisë” për subjektet që nuk kanë paguar detyrimet ndaj bashkisë;  

5. Kallëzim penal në Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Kukës. 

Situata: DTTV në Bashkinë Kukës ka pjesë të saj edhe strukturën e menaxhimit të borxhit. 

Sipas listës së punonjësve të kësaj drejtorie janë 4 punonjës (1 Shef Sektori dhe 3 specialistë) që 

kanë përgjegjësi për menaxhimin e borxhit. Nga auditimi i dokumentacionit të DTTV u 

konstatua se, subjektet janë njoftuar periodikisht për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore për 

çdo vit. 

Vlera totale e borxhit tatimor që menaxhohet nga DTTV paraqitet: 

Viti 2018 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 4,839,888 lekë (1850 familje); 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 94,116,680 lekë (446 subjekte); 

Viti 2019 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 6,546,829 lekë (1864 familje); 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 81,729,318 lekë (413 subjekte); 

Viti 2020 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat familjare në shumën 6,072,691lekë (1810 familje); 

Detyrimet nga taksat dhe tarifat e bizneseve në shumën 104,101,257 lekë (512 subjekte); 
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Masat e marra nga DTTV për arkëtimin e detyrimeve 

Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008, hapat që duhet të ndërmerren me 

qëllim mbledhjen e detyrimeve të papaguara vijnë duke u përshkallëzuar si:
39

 

1. Njoftimi dhe kërkesa për të paguar; 

2. Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit; 

3. Masa e sigurimit të detyrimit tatimor; 

4. Sekuestrimi i pasurisë; 

5. Kallëzim Penal
40

 

Referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion nga DTTV lidhur me zbatimin e hapave që janë 

ndjekur për të mbledhur detyrimet rezulton se, DTTV ka njoftuar të gjithë bizneset debitorë për 

kalimin e afatit të pagesave të detyrimit për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018, 2019 dhe 

2020.  

Pas dërgimit të njoftimeve, për subjektet që kanë vazhduar të rezultojnë debitorë për detyrimet e 

vitit 2019, DTTV ka nxjerrë urdhrat përkatës për të ndërmarrë masa të tjera bazuar në 

përcaktimet e kuadrit ligjor të sipër cituar. Përkatësisht: 

- Shkresa nr. 448 Prot, datë 14.02.2019 “Për bllokimin e llogarive bankare të tatimpaguesve”, 

drejtuar 15 bankave të nivelit të dytë. Me anë të kësaj shkrese Bashkia Kukës ju kërkon bankave 

të nivelit të dytë bllokimin e llogarive bankare për 422 subjekte që rezultojnë debitorë ndaj 

bashkisë për taksat dhe tarifat vendore për vitin 2018 në shumën 87,843,131 lekë; 

- Shkresa nr. 2326 Prot, datë 19.07.2019 “Për ekzekutimin e urdhrave të bllokimit”, drejtuar 

15 bankave të nivelit të dytë. Me anë të kësaj shkrese Bashkia Kukës ju kërkon bankave të nivelit 

të dytë kalimin e shumës së bllokuar për llogari të bashkisë, për 363 subjekte debitorë për vitin 

2018 në shumën 62,404,061 lekë; 

- Për debitorët e vitit 2019, DTTV gjatë vitit 2020 ju ka drejtuar të gjitha bankave të nivelit të 

dytë shkresat për secilin subjekt debitor më vete duke ju kërkuar bllokimin e llogarive bankare.  

- Shkresa nr. 665 Prot, datë 09.07.2020 dërguar nga DTTV për Drejtorinë e Prokurimeve 

Publike dhe Teknologjisë së Informacionin në Bashkinë Kukës për marrjen e masave të 

mëtejshme ligjore për 16 subjektet debitorë ndër vite (2014-2020) me vlerën e detyrimit 

36,188,790 lekë. Në vijim të kësaj kërkese nga ana e DPP&IT, është bërë kallëzim penal në 

Prokurorinë pranë Gjykatës së Shkallës së Parë, Kukës, për të 16 subjektet debitorë sipas 

shkresës nr. 3893 Prot, datë 03.08.2020.  

Si rezultat i këtyre masave të marra nga ana e DTTV nga debitorët e vitit 2018 kanë likuiduar 

detyrimet ndaj bashkisë 126 subjekte me vlerë 28,523,609 lekë. Nga debitorët e vitit  2019, 

kanë likuiduar detyrimet ndaj bashkisë 44 subjekte me vlerë 18,012,764 lekë. 

Për debitorët e vitit 2020 në shumën  81,729,318 lekë Bashkia Kukës ende nuk ka filluar marrjen 

e masave për arkëtimin e detyrimeve përveç kallëzimit penal të bërë për 16 subjekte debitorë 

ndër vite cituar më sipër. 

Sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi z. Sh.D me detyrë Drejtori i DTTV, z. K.D me detyrë Shef 

i Sektorit të Regjistrimit Tatimor dhe Kontrollit të Territorit, z. M.Sh medetyrë Shef i Sektorit të 

Borxhit z. P.C, z. P.G dhe znj. S.T me detyrë Specialistë të Kontrollit të Territorit.  

 

Kriteret: Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i 

ndryshuar, nenet 89, 90, 91, 93. 

                                                           
39

Ligji Nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i ndryshuar, neni 89,90,91,93. 
40 Kodi Penal të RSH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 i ndryshuar, neni 181 “Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 
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Ndikimi/Efekti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës, në shumën 104,101,257 

lekë. 

Shkaku: Mos zbatimi i akteve  ligjore e nënligjore për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore nga debitorët. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore/Sektori për Menaxhimin e Borxhit të 

ndjekë intensivisht zbatimin e urdhrave që ka nxjerrë për bllokimin e llogarive bankare, për 

sigurimin e detyrimit tatimor, për sekuestrimin e pasurisë apo kallëzimin penal me qëllim arritjen 

e rezultateve reale në uljen e borxhit prej 104,101,257 lekësh nga subjektet debitore si dhe të 

dokumentojë ndjekjen dhe rezultatet e këtyre masave. 

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 

Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

Menaxhimi i Borxhit Tatimor 

Sektori përgjegjës në Bashkinë Kukës që merret me menaxhimin e borxhit po punon për ndarjen e tij në borxh të 

keq,borxh i menaxhueshëm dhe i detajuar sipas subjekteve, me qëllim fillim e procedurave të bllokimit  e deri në 

kalimin e tyre në organet kompetente për bllokim në bankat e nivelit të dytë e deri në gjykatë e zyrat e përmbarimit. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Sqarimet janë për masat që do të merren në të ardhmen për këtë arsye gjetjet dhe rekomandimet e lëna nga grupi i 

auditimit për çështjet më sipër qëndrojnë. 

 

Zbatimi i aktmarrëveshjeve 

 

Titulli i gjetjes 10: Mos zbatimi i kushteve të akt marrëveshjeve për të paguar me këste 

detyrimet për taksat dhe tarifat vendore. 

Për periudhën 2018-2020 Bashkia Kukës ka lidhur 19 akt marrëveshje me subjektet debitorë për 

të bërë të mundur likuidimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore me këste. Nga këto 

rezulton se 17 subjekte i kanë likuiduar detyrimet ndaj bashkisë ndërsa 2 subjekte (E...- B... dhe 

E...C...) nuk kanë respektuar kushtet e marrëveshjes. Gjithashtu, konstatohen mangësi nga ana e 

DTTV në lidhjen e marrëveshjeve për pagesat me këste, përkatësisht: 

- Për 11 nga 12 akt marrëveshjet e vitit 2019 nuk ka kërkesë me shkrim nga ana e tatimpaguesit 

për të hyrë më marrëveshje për pagesë me këste; 

- Në asnjë rast nuk rezulton që nga DTTV të jetë kërkuar garanci bankare përpara se të 

nënshkruhet marrëveshja për pagesat me këste; 

- Dy nga akt marrëveshjet janë nënshkruar për detyrimet e periudhës (akt marrëveshja Nr. 3150 

Prot, 19.06.2020 dhe Nr. 3036 Prot, 15.06.2020). 

Situata: Në zbatim të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 77, DTTV, Bashkia Kukës, ka lidhur marrëveshje për pagesën me 

këste të detyrimeve të prapambetura me 19 subjekte debitorë Sipas aneksit nr. 2/11, bashkëlidhur 

Raportit Përfundimtar. 

Nga këto akt marrëveshje ka rezultuar se është paguar shuma prej 3,266,478 lekë dhe kanë 

mbetur pa likuiduar dy akt marrëveshje në shumën 324,344 lekë sa më poshtë vijon: 

- Aktmarrëveshja nr. 891 Prot., datë 20.03.2019 e lidhur me subjektin E...- B... në shumën 

 340,663 lekë e cila duhej të likuidohej në 9 këste mujore prej 28,386 lekë, deri në 20.12.2019. 

Rezulton që akt marrëveshja nuk është zbatuar, është paguar kësti i parë dhe nuk janë 
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paguar këstet e tjera. Subjekti është dërguar për bllokim të llogarive bankare për detyrimin e 

mbetur me shkresën nr. 3805 Prot., datë 27.07.2020. 

- Aktmarrëveshja nr. 872 Prot., datë 19.03.2019 e lidhur me subjektin A... C... në shumën 

288,982 lekë e cila duhej të likuidohej në 9 këste mujore prej 24,081 lekë, deri në 19.12.2019. 

Rezulton që akt marrëveshja nuk është zbatuar, janë paguar 5 këste dhe nuk janë paguar 

ende 4 këste në vlerën 97,236 lekë. Subjekti është njoftuar për të paguar detyrimin e mbetur me 

shkresën nr. 4636 Prot, datë 24.09.2020. 

Për dy subjektet që nuk kanë respektuar kushtet e akt marrëveshjes, DTTV nuk ka bërë zgjidhjen 

e saj sipas kërkesave të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 78
41

. Subjekti “E...- B...” është dërguar për bllokim për detyrimet e 

vitit 2019 më 27 korrik të vitit 2020, 15 muaj pas shkeljes së kushteve të akt marrëveshjes. 

Ndërsa subjekti “E...C...” vetëm është njoftuar për likuidimin e detyrimeve 14 muaj pas shkeljes 

së kushteve të akt marrëveshjes. 

 

Sa më sipër ngarkohet me përgjegjësi z. Sh.D me detyrë Drejtori i DTTV. 

 

Kriteret: Ligji nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i 

ndryshuar, neni 77, pika 2,3,4,5. 

Ndikimi/Efekti: Mos arkëtim i detyrimeve – mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë 

Kukës në shumën 324,344 lekë. 

Shkaku: Mos zbatim i detyrimeve të akt marrëveshjeve nga subjektet debitore dhe mbikqyrje jo 

efektive nga ana e DTTV. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore gjatë hartimit të akt marrëveshjeve 

me subjektet debitore të plotësojë dokumentacionin e duhur që justifikon dhe mbështet hyrjen në 

marrëveshje me subjektet për likuidimin e detyrimit me këste, si dhe të monitorojë me shumë 

përgjegjësi zbatimin e kushteve të akt marrëveshjeve.  

 

Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e hidrokarbureve 

 

Titulli i gjetjes 11: Ushtrimi i aktivitetit në shkelje të dispozitave ligjore nga subjektet që 

tregtojnë lëndëve djegëse. 

Në Bashkinë Kukës janë 11 subjekte që ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve për të 

cilat Bashkia Kukës nuk ka informacion nëse janë të pajisura me autorizim, dhe nëse ky 

autorizim ka përfunduar apo kur përfundon. Gjithashtu, Bashkia Kukës pa pajisur 5 subjekte me 

autorizim me afat 1 vjeçar në kundërshtim me përcaktimet ligjore ku autorizimi jepet për një 

periudhë 5 vjeçare. 

Situata: Në territorin e Bashkisë Kukës për periudhën objekt auditimi kanë ushtruar aktivitet në 

fushën e tregtimit të lëndëve djegëse me pakicë 16 subjekte në 19 adresa.  

Nga auditimi i dosjeve të subjekteve që ushtrojnë aktivitet, tregtim me pakicë karburant dhe gaz i 

lëngshëm për konsumatorë fundorë dhe i dokumentacionit të paraqitur nga DTTV e Bashkisë 

Kukës lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizimet përkatëse për ushtrimin e aktivitetit 

rezulton se, DTTV e Bashkisë Kukës nuk ka dokumentacion të plotë për të gjitha subjektet. 

Përkatësisht, nuk kanë autorizimet për çdo subjekt për të llogaritur afatet me qëllim rinovimin e 

                                                           
41

Neni 78-Zgjidhja e marrëveshjes së pagesës me këste, Marrëveshja e pagesës me këste zgjidhet nga administrata tatimore kur: 

a) tatimpaguesi nuk i bën pagesat në përputhje me marrëveshjen; 
b) tatimpaguesi nuk paguan detyrimet e tjera tatimore, që lindin gjatë periudhës së mbuluar nga marrëveshja. 
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tyre në kohë. Nga 19 adresa që tregtojnë lëndë djegëse me pakicë strukturat e Bashkisë Kukës 

disponojnë autorizimet vetëm për 8 adresa. Për 11 adresat e tjera bashkia nuk ka asnjë 

informacion nëse këto subjekte janë pajisur me autorizimet e duhura dhe kur janë afatet e 

rinovimit të tyre. Nga ana e bashkisë janë dërguar njoftime vetëm 3 subjekteve ku iu është 

kërkuar që të paraqiten pranë bashkisë për të marrë autorizimin për ushtrimin e aktivitetit. 

Përkatësisht janë dërguar njoftimet për subjektet: 

Shkresa nr. 4075 Prot, datë 12.08.2020 - S...P... A...nia; 

Shkresa nr. 4066 Prot, datë 12.08.2020 - G...Petrol; 

Shkresa nr. 2485 Prot, datë 12.05.2020 - G... Center  

Pas marrjes së njoftimeve vetëm subjekti “G... Center” është pajisur me autorizim një vjeçar dhe 

ka kryer pagesën përkatëse për një vit.  

Gjithashtu, u konstatuan edhe 3 shkresa
42

 që subjekti “D... Oil”dhe “G...Petrol” kanë paraqitur 

pranë bashkisë për pajisje me autorizim. Por nga ana e specialistëve të bashkisë u sqaruar se edhe 

pse këto subjekte kanë paraqitur kërkesë ato përsëri nuk kanë bërë pagesën me qëllim marrjen e 

autorizimeve përkatëse. Referuar sa trajtuar më sipër, nga grupi i auditimit nuk mund të llogaritet 

saktë sa është numri i subjekteve që nuk kanë paguar detyrimin për pajisjen me autorizim për 

ushtrimin e aktivitetit. 

Në vijim të marrjes së masave Bashkia Kukës i është drejtuar Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe 

Industrial (ISHTI) me shkresën nr. 5196 Prot, datë 23.10.2020, duke e njoftuar për katër subjekte 

(G...Petrol Sh.p.k, S...P... A...nia, E... Sh.p.k dhe D... Sh.p.k) që nuk janë pajisur me autorizim 

edhe pas njoftimit të bërë nga bashkia. Nga ana e tij ISHTI i kthen përgjigje Bashkisë Kukës me 

shkresën nr. 598/1 Prot, datë 03.11.2020, ku sqaron se, përcaktimet e VKM-së nr. 344, datë 

19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970, datë 2.12.2015, të Këshillit të 

Ministrave, “Përpërcaktimin e procedurave dhetë kushteve për dhënien elicencave për tregtimin e 

naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika 6.1 “Në rast se personi juridik nuk riparaqet 

dokumentacionin e kërkuar, brenda 45 (dyzet e pesë) ditëve, autoriteti licencues në përputhje 

meparashikimet ligjore ndërmerr të gjitha masat e nevojshme për bllokimin e aktivitetit tregtar, deri në 

riparaqitjen e dokumentacionit të plotë nga ana e personit juridik, për pajisjen e tij me licencë për 

tregtimin me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave 

lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë”. ISHTI nga ana e tij do të 

kryejë inspektimet e duhura në zbatim të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në 

Republikën e Shqipërisë” duke qenë në mbështetje të Bashkisë Kukës”. 
 

Tabela nr. 2/17: Përmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin përkatës dhe pagesat e 

taksave dhe tarifave vendore 
Nr.  Subjekti Nipt Adresa Autorizime Detyrimet vjetor 

2018-2020(lekë) 

Shënime 

1 K... Advertising  L 51406504H   0  

2 T...N... L38020201M Komuna Thertore  0 Pezulluar 

3 G...Petrol J98009210G L.nr.3  1,317,067 Debitor progresiv  

4 
G... Center 

K66801001T 
Rr. Prizrenit 15.01.2020-

15.01.2021 
0  

5 

U...C... 

L18328201N 

Rr. e Dëshmorëve 14.07.2020-

14.07.2021 

0  

6 
E...D... 

K73328801V 
L. nr.3  107,608 Detyrimet e vitit 2020, nuk 

ushtron aktivitet  

7 

B... Sh.p.k 

J67902218L 

L. Industriale 17.07.2020-

17.07.2021 

15,000 Është dhënë me qira 

8 

V...Sh... 

J67902244A 

Rr. e Prizrenit  225,513 Nuk ushtron aktivitet që në 

vitin 2020 

                                                           
42 Shkresa nr. 218 Prot, datë 13.07.2020- D... Oil, Shkresa nr. 267 Prot, datë 03.09.2020 - D... Oil dhe Shkresa nr. 13 Prot, datë 10.08.2020- 
G...Petrol. 
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9 

D... Oil 

L52230020G 

Rr. Kukës-Prizren 17.01.2019-

17.01.2020 

0 Mbyllur  më 02.11.2020  

10 

P...N...  

L47604202D 

Fshati Bardhoc 02.07.2019-

01.07.2024 

83,328 Detyrimet e vitit 2020 

11 

K... Sh.p.k 

J61813529P 

 Rr. Kukës-Peshkopi  1,902,075 Detyrimi është për të dy 
adresat (Kukës-Peshkopi dhe 

Bardhoc) 

12 K... Sh.p.k J61813529P Bardhoc     

13 
N... Sh.p.k 

K37508226S 
Gjegjan 30.03.2015-

30.03.2020 
176,244 Detyrimet e vitit 2020 

14 

S...P... A...nia 

L32112012M 

Rr. e Prizrenit  684,751 Nuk ushtron aktivitetqë në 

vitin 2020 

15 
E... Oil Sh.p.k 

L78321201H 
Fshati Bardhoc 08.05.2020-

08.05.2021 
0  

16 B... Sh.p.k J98009208R L.nr. 1  613,394 Detyrime progresive  

17 B... Sh.p.k J98009208R L.nr. 2  0  

18 

K... Sh.p.k 

J61813529P 

L.nr. 3 24.04.2020-

24.04.2025 

0  

19 

D... 2001 Sh.p.k 

K37509242F 

Kolsh  480,750 Ka marrëveshje nr. 1160 

datë, 24.03.2021 

     5,605,730  

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Sikurse është trajtuar më sipër rezulton se problematika kryesore e konstatuar në auditimin e 

dosjeve të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në sektorin e hidro-karburëve të jetë në pajisjen me 

autorizim për ushtrimin e aktivitetit sipas kërkesave ligjore në fuqi, përkatësisht ligjit nr. 8450, 

datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve 

të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 

24.2.1999, “Për përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës,gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të 

ndryshuar,  neni 4
43

. Në mungesë të këtyre lejeve dhe autorizimeve, veprimtaria e kryer quhet e 

paligjshme”.  

Referuar të dhënave të paraqitura në tabelën nr. 2/18, janë 11 subjekte (K... Advertising, T...N..., 

G...Petrol, E...D..., V...Sh..., K... Sh.p.k Kukës-Peshkopi, K... Sh.p.k Bardhoc, S...P... Albania, 

B... Sh.p.k Lagjia nr.1, B... Sh.p.k Lagjia nr.2, D... 2001 Sh.p.k ) për të cilat Bashkia Kukës nuk 

ka informacion nëse janë të pajisura me autorizim, dhe nëse ky autorizim ka përfunduar apo kur 

përfundon.  

Gjithashtu, po sipas të dhënave të paraqitura në tabelën nr. 2/18, rezulton se Bashkia Kukës ka pa 

pajisur 5 subjekte me autorizim me afat 1 vjeçar (G... Center, U...C..., B... Sh.p.k, D... Oil, E... 

Oil Sh.p.k), kjo në kundërshtim me përcaktimet ligjore të cituara në ligjin nr.8450, datë 

24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, i ndryshuar, neni 20, pika 2 “Autorizimet për personat juridikë, që ushtrojnë veprimtaritë e 

parashikuara në pikat "ç" dhe "d" të nenit 11
44

, jepen nga organi i pushtetit vendor për një 

periudhë deri në 5 vjet me të drejtë përsëritjeje”, veprim ky gjithashtu i pa miratuar me Vendim 

të Këshillit Bashkiak. Ndërsa lidhur me detyrimet për taksat dhe tarifat vendore rezultojnë 

debitorë 10 subjekte në vlerën 5,605,730 lekë (vlerë e përfshirë te debitorët progresiv).  

Kriteret: Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të 

gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe 

nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar,  neni 4, neni 20, pika 2.  

                                                           
43

 “Ushtrimi i veprimtarive në fushën e përpunimit, transportimit dhe tregtimit të naftës, gazit e nënprodukteve të tyre bëhet vetëm nga persona 

juridikë, pasi të jenë pajisur paraprakisht me lejet dhe autorizimet përkatëse, sipas përcaktimeve të këtij ligji”. 
44 Ligji nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, neni 11 

Personat juridikë, që i nënshtrohen këtij ligji, në përputhje me natyrën e veprimtarisë së ushtruar, klasifikohen si vijon: ç) stacionet e shitjes se 

karburanteve, që ushtrojnë veprimtarinë  e tregtimit të karburanteve për automjete; d) njësitë e shitjes së lëndëve djegëse, që ushtrojnë veprimtarinë e 
tregtimit të tyre për përdorim nga konsumatorët fundorë”. 
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Ndikimi/Efekti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës. 

Shkaku: Puna jo efektive e drejtuesit dhe specialistëve të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave 

Vendore në identifikimin në kohë të përfundimit të afateve të autorizimeve për ushtrimin e 

aktivitetit si dhe mos ndjekja e hapave ligjorë për subjektet që vazhdojnë të ushtrojnë aktivitet pa 

autorizim edhe pse janë njoftuar nga DTTV. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa që të identifikojë të 

gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet të pa pajisur me autorizimin përkatës në kundërshtim me 

dispozitat ligjore në fuqi, si dhe të bëjë të mundur pajisjen e menjëhershme të tyre me autorizim 

për ushtrimin e aktivitetit duke paguar vlerën 1,000,000 lekë. 
 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 

Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. Sh.D me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

Autorizimet për subjektet që tregtojnë hidrokarbure  

...Për këtë do të  marrim masat që të gjithë subjektet që kanë probleme me likuidimin e tarifave për autorizimet të 

kryhen të gjitha procedurat deri ne vjeljen e plotë të detyrimeve përkatëse. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Sqarimet janë për masat që do të merren në të ardhmen për këtë arsye gjetjet dhe rekomandimet e lëna nga grupi i 

auditimit për çështjet më sipër qëndrojnë. 

Punonjësit që ngarkohen me përgjegjësi për problematikat e trajtuara më sipër në pajisjen me 

autorizim të subjekteve hidrokarbure janë, z. Sh.D me detyrë Drejtor i DTTV, z. K.D me detyrë 

Shef i Sektorit të Regjistrimit Tatimor dhe Kontrollit të Territori,  z. P.C, z.P.G dhe znj. S.T me 

detyrë Specialistë të Kontrollit të Territorit, z. K.E me detyrë Specialist për dhënien e licencave 

dhe autorizimeve.  

 

Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e minierave 

Në Bashkinë Kukës ushtrojnë aktivitet në fushën e minierave 28 subjekte. Nga auditimi i dosjeve 

dhe i regjistrave të bizneseve debitorë që administron DTTV, 12 nga 28 subjekte rezultojnë 

debitorë për pagesën e taksave dhe tarifave vendore ndaj Bashkisë Kukës, në vlerën 29,616,350 

lekë (vlerë e përfshirë te debitorët progresiv), sikurse janë paraqitur në tabelën në vijim. 
 

Tabela nr. 2/18: Subjektet që ushtrojnë aktivitet në fushën e minierave 
Nr.  Subjekti Nipt Detyrimet vjetore 2018-

2020 (lekë) 

1 G... J68117216C  

2 G... K48021209M  

3 N... Mine K78628201E 5,374,043 

4 K... K81922011L 5,054,793 

5 K...Chrome Minerals L08412202M 1,252,224 

6 H... L18125201P 282,898 

7 E...chrome L38515202K  

8 M...2014 L48227201I 4,133503 

9 B... K36811904G  

10 L... K67617205B  

11 A...&N...Sh.p.k K78618201A 1,040,453 

12 K... K... K81902005F  

13 I... K81811029B 628,930 

14 N... Bl K92028004L  

15 V... I... L02712202J  

16 I... Minerals Indystry L01629005J  
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17 Mineral F... L01706007F  

18 K...-Th... L08112201S  

19 A... Nickel-Chrome L21312019C 4,590,581 

20 M... F... A...nia L21312019C 1,306,188 

21 T... Alb Chrome K81819509L 4,632,197 

22 V... D... J78716319A  

23 S... L41420024O 679,982 

24 T... Minerals L3190016K  

25 A... F... K42316008K 640,558 

26 L... L52028112F  

27 A... B... J69102508C  

28 I...-07 L72016012K  

 Totali  29,616,350 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Subjektet që ushtrojnë aktivitet në prodhimin e energjisë (HEC-et) 

Në Bashkinë Kukës ushtrojnë aktivitet 14 subjekte në fushën e prodhimit të energjisë. Nga 

shqyrtimi i dosjeve dhe i regjistrit të debitorëve që administron DTTV, 6 nga 14 subjekte janë 

debitorë për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 5,335,827 lekë (vlerë e përfshirë te debitorët 

progresiv). 
Tabela nr. 2/19: Subjektet që ushtrojnë aktivitet në prodhimin e energjisë (HEC-et) 

Nr.  Subjekti Nipt Detyrimet vjetore 2018-2020 (lekë) 

1 E... Energy Group K97519201C 0 

2 E...-Y-Energy L28230201V 348,406 

3 B... G... Energy K71624026M 179,745 

4 Gj... S... Power K87920201S 1,503,290 

5 E... P... K91928002U 0 

6 H... Albania Energji K98420202O 0 

7 E... Energjitik K98402201I 0 

8 L... Energy  L77811202B 0 

9 A... Energy  L51503039D 0 

10 E... L57703201R 0 

11 E...Energy L77811203J 0 

12 K... HydroPower L81818009A 279,100 

13 E...biznes J74818812C 2,987,036 

14 R... Energy L27705201B 38,250 

 Totali  5,335,827 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Të ardhurat nga asetet e dhëna me qira 

 

Titulli i gjetjes 12:Të ardhura të munguara nga mos pagesa e qirave të kontratave të aseteve 

Bashkia Kukës ka lidhur në total 17 kontrata për dhënien me qira të aseteve të bashkisë. Nga 

auditimi i tyre, për vitet 2018-2020 rezultojnë debitorë ndaj bashkisë 7 subjekte qiramarrëse në 

shumën totale të qirave 3,770,890 lekë që përbëjnë të ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Kukës. Subjekti “A... Albania” ka pothuajse 3 vite që nuk ka kontratë të lidhur me 

Bashkinë Kukës për sipërfaqen që përdor për vendosjen e antenave. 

Situata: Bashkia Kukës në zbatim të përcaktimeve ligjore në fuqi për administrimin e aseteve në 

pronësi apo në përdorim, dhe krijimit të të ardhurave prej dhënies me qira të tyre ka lidhur 17 

kontrata për dhënien me qira të aseteve që ka në pronësi. Këto kontrata janë lidhur në vijimësi 

bazuar në legjislacionin përkatës me subjekte të ndryshëm fizik/ juridik që kanë shprehur 

interes,për afate kohore nga 1 deri në 9 vjet. Kontratat janë lidhur me operatorët e telefonive 

celulare për instalim të kullës së antenave dhe aksesorët e tyre, për shfrytëzimin e sipërfaqeve 
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pyjore dhe kullosore për ndërtimin e HEC-ve, depozitim materialesh nga subjektet që ushtrojnë 

aktivitet në nxjerrjen e mineraleve, etj.  

Nga auditimi i kontratave të qirave dhe dokumentacionit lidhur me pagesat për të gjitha 

kontratat, rezulton se, jo të gjitha subjektet qiramarrëse kanë paguar rregullisht detyrimet që 

lindin nga kontratat. Për periudhën 2018-2020, nga 17 kontrata qiraje kanë paguar detyrimet 

rregullisht vetëm 8 subjekte, ndërsa 8 subjekte nuk i kanë paguar detyrimet për vitet 2018-2020 

ose i kanë paguar ato pjesërisht, 1 subjekt nuk ka filluar akoma aktivitetin dhe detyrimi i fillon në 

momentin kur fillon aktivitetin. Në total nga kontratat e qirasë së aseteve rezultojnë debitorë ndaj 

Bashkisë Kukës 7 subjekte qiramarrëse me vlerë 3,770,890lekë që përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. Subjektit “A... Albania” i ka përfunduar kontrata e 

qirasë më datë 08.09.2018 dhe nuk ka lidhur ende një kontratë të re për marrjen me qira të 

sipërfaqes prej 400 m
2
 që ka në përdorim për instalimin e kullës së antenave dhe aksesorëve. 

Lidhur me këtë fakt Bashkia Kukës i ka dërguar subjektit njoftim me shkresën nr. 2776 Prot, datë 

09.09.2019 ku i bën me dije se “duhet të paraqitet për të rinovuar kontratën, në rast të kundërt 

do të merren masa për të bllokuar aktivitetin konform legjislacionit në fuqi”. Aktualisht subjekti 

edhe pas njoftimit nga ana e bashkisë nuk është paraqitur për të rinovuar kontratën si dhe 

Bashkia Kukës nga ana e saj nuk ka ndërmarrë hapa të mëtejshme pas dërgimit të njoftimit në 

datë 09.09.2019. 

Nga ana e saj, Bashkia Kukës ka bërë përpjekje për të bërë të mundur pagesat e qirave duke iu 

dërguar njoftime subjekteve debitorë. Për periudhën objekt auditimi janë dërguar 9 shkresa, 

përkatësisht si vijon:  

1. Shkresa nr. 3183 Prot, datë 04.10.2019 – T...Albania; 

2. Shkresa nr. 269 Prot, datë 20.01.2020 – L...&K... Energy; 

3. Shkresa nr. 271 Prot, datë 20.01.2020 – T... Albania; 

4. Shkresa nr. 267 Prot, datë 20.01.2020 – E... Group Sh.p.k; 

5. Shkresa nr. 272 Prot, datë 20.01.2020 – V... Albania; 

6. Shkresa nr. 5513 Prot, datë 10.11.2020 – E... Sh.p.k; 

7. Shkresa nr. 5545 Prot, datë 11.11.2020 – Q... Ll...; 

8. Shkresa nr. 5591 Prot, datë 12.11.2020 – L...&K... Energy; 

9. Shkresa nr. 5565 Prot, datë 12.11.2020 – A...-K... Sh.p.k. 

Sikurse është e pasqyruar në tabelën në vijim jo të  gjitha subjektet qiramarrëse i janë përgjigjur 

njoftimit të bashkisë për të paguar detyrimin e qirasë. 
 

Tabela nr. 2/20: Përmbledhje e pagesave për asetet e Bashkisë Kukës të dhëna me qira 
Nr. Subjekti Kontrata Data Afati 

në vite 

Sipërfaq

ja në ha 

Detyrimi 

Vjetor në 

lekë 

Debitor 

2018 

Debitor 

2019 

Debitor 

2020 

1 
E... Mobile 

A... Albania 

Nr. 3063 Rep, nr. 

1034 Kol 09.09.2009 9 0.04 300,000 

   

2 A...-K-Sh.p.k Nr. 37 Prot 22.05.2017 3 2.0016 550,235 550,235   

3 A...-K-Sh.p.k45 Nr. 31 Prot 29.05.2019 2 1.77 1,133,111 Nuk ka filluar aktivitetin 

4 Q...Ll... Nr. 67 Prot 18.09.2017 8 1.000 101,000    

5 N...Sh.p.k Nr. 1283/1 Prot 27.03.2017 8 1.085 108,500    

6 T...Albania Nr. 46 Prot 07.09.2016 9 0.015 82,500  82,500 82,500 

7 V... Albania Nr. 46 Prot 30.05.2017 5 0.006 51,000 51,000 51,000 51,000 

8 E...biznes Sh.p.k Nr. 850 Prot 07.02.2017 5 0.31268 411,598    

9 L... Invest Nr. 62 Prot 04.08.2017 2 0.5909 651,431    

10 L....&K...Energy Nr. 79 Prot 19.12.2017 3 1.3327 1,019,314  1,019,314 1,019,314 

                                                           
45 Kontrata nr. 31 Prot, datë 29.05.2019, neni 3, pika 3.1 “Kontrata e qirasë lidhet për një afat 2 vjeçar duke filluar nga momenti i marrjes së lejes 

përfundimtare të ndërtimit nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, tarifë që do të paguhet për llogari të Bashkisë Kukës”. Subjekti nuk ka filluar 
ende nga puna sepse nuk është pajisur ende me leje nga AZHT. 
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11 E... Sh.p.k Nr. 20 Prot 02.05.2018 3 0.53 254,040    

12 L... Invest Nr. 75 Prot 12.12.2018 2 3656  79,975  79,975 79,975 

13 K... HydroPower  Nr. 32 Prot 03.06.2019 1 1.03 500,250    

14 E... Energy Sh.p.k Nr. 32 Prot 08.08.2018 3 0.3262 346,083  346,083 346,083 

15 E... Energy Sh.p.k Nr. 39 Prot 09.07.2019 2 0.0751 11,911   11,911 

16 V... Invest  Nr. 41 Prot 31.07.2019 5 1.748 104,702    

17 V... Invest  Nr. 42 Prot 31.07.2019 5 1.2 300,000    

Totali detyrime nga mos pagesa e kontratave të qirave 601,235 1,578,872 1,590,783 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Kriteret: Kodi Civil i Republikës së Shqipërisë, nenet 826-840. 

Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore, neni 36. 

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. 

VKM nr. 391 datë 21.06.20006, ndryshuar me VKM nr. 1064, datë 22.12.2010 “Për përcaktimin 

e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

Kontratat përkatëse të secilit qiramarrës. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës nga mos arkëtimi i 

detyrimeve të qirave të aseteve të bashkisë të dhëna me qira në vlerën 3,770,890 lekë.   

Shkaku: Strukturat e Bashkisë Kukës nuk kanë qenë efektive në mbledhjen e detyrimeve të 

qirave nga subjektet qiramarrëse. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në bashkëpunim me Drejtorinë e Taksave 

dhe Tarifave Vendore të angazhohen që subjektet qiramarrëse të zbatojnë me përpikmëri 

kushteve e kontratave të qirasë me qëllim arkëtimin e detyrimeve në shumën 3,770,890lekë. 

Gjithashtu, Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të 

ndjekin hapat e duhur ligjor ndaj subjektit “A... Albania” të cilit i ka përfunduar kontrata e qirasë 

më datë 08.09.2018 dhe ende nuk është bërë e mundur lidhja e një kontrate të re. 
 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 

Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 692 Prot, datë 20.09.2021 nga subjekti i audituar me 

shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. S.H me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

...Subjekti “A...-K” sh.p.k për kontratën që ka lidhur me Bashkinë Kukës për marrje me qira të fondit pyjor me datë 

10.05.2018 deri 10.05.2020 me afat 3 vjeçar ka kryer pagesat e dy viteve me datë 27.05.2021 dhe me datë 

16.07.2021, ndërsa vitin e parë  subjekti pretendon se e ka paguar në momentin që ka lidhur kontratën me bashkinë, 

por nuk ka asnjë dokument që vërteton pagesën. 
Për subjektin “L... & K... Energy” sh.p.k, gjatë shqyrtimit të dosjes rezulton vetëm një pagesë më datë 08.09.2018, 

për kontratën e lidhur më datë 19.12.2017 deri 18.12.2020 me afat 3 vjeçar kurse pagesat e viteve të tjera nuk i ka 

kryer po punohet për vjeljen e tyre. 

Për subjektin “A... Albania” të cilit i ka përfunduar kontrata në vitin 2018, po bashkëpunojmë me Drejtorinë e të 

Ardhurave, të Pronave Publike, Lejeve dhe Licencave, Zyrën Juridike dhe IT, IMTV pranë bashkisë për zgjidhjen e 

problemit. Me shkresën nr. 663 Prot, datë 11.09.2021 kemi dërguar listën e subjekteve debitore sektorit të borxhit 

pranë Drejtorisë së të Ardhurave për vjeljen e kontratave të papaguara nga subjektet private.... 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Për subjektin “A...-K” sh.p.k merren parasysh observacionet e subjektit pasi u paraqitën dokumente vërtetuese të 

kryerjes e dy pagesave për kontratën e qirasë. Observacionet janë reflektuar edhe në trajtimin e bërë më sipër. 

Theksojmë që subjekti “A...-K” sh.p.k nga dokumentacioni i vënë në dispozicion të grupit të auditimit nuk rezultonte 

të kishte bërë asnjë pagesë për kontratën nr. 37 Prot, datë 22.05.2017. Dy pagesat e paraqitura me observacion 

janë kryer në vitin 2021, periudhë kur po ushtrohej auditimi në Bashkinë Kukës. Subjekti “A...-K” sh.p.k është 

debitor për 1 (një) nga vitet e kontratës 3 (tre) vjeçare me vlerë 550,235 lekë deri në momentin që Bashkia Kukës 

nuk arrin të vërtetojë kryerjen e pagesës përkatëse. 
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Për subjektin L...&K...Energy me kontratë qiraje nr. 79 Prot 19.12.2017 me afat 3 (tre) vjeçar dhe vlerë kontrate 

1,019,314 lekë pranohen observacionet e subjektit lidhur me pagesën e qirasë për 1 (një) vit pasi u paraqitën 

dokumente vërtetuese dhe mbeten detyrimet e qirasë për 2 (dy) vite përkatësisht në vlerën 2,038,628 lekë. 

Për subjektin “A... Albania” sqarimet e subjektit tregojnë veprimet që ka ndërmarrë DAPK për arkëtimin e 

detyrimeve që lindin nga asetet e dhëna me qira. Gjetjet dhe rekomandimet e grupit të auditimit qëndrojnë. 

Punonjësit që ngarkohen me përgjegjësi për mos arkëtimin e detyrimeve që lindin nga kontratat e 

qirave është z. E.H me detyrë ish Drejtor i Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave 

deri më datë 31.07.2019
46

 dhe z. S. H me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve 

nga data 01.09.2019 e në vijim
47

.  

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

për vitet 2018-2019-2020, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, 

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

 

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

paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të 

parasë të Bashkisë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht në, udhëzimin e MF nr. 

14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006, 

për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të 

njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatore të huaj”; Udhëzimin e 

MF nr. 26,datë 27.12.2007, për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin e MF nr. 14, datë 

28.12.2006, dhe Udhëzimi i MF nr. 08, datë 09.03.2018“Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“, etj,. 

Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike; 

Vlerësimi i arsyeshëm e i bazuar (në rastet kur vlerësimet janë të domosdoshme); 

Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të nën njësisë. 

C.1-Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

Për auditimin e veprimeve dhe ngjarjeve ekonomike të periudhave raportuese ushtrimore 2018 

dhe 2019 është marrë në shqyrtim dokumentacioni i mëposhtëm: 

-Dokumentacioni i veprimeve me bankë për vitin 2018, vitin 2019 dhe vitin 2020; 

-Dokumentacioni i veprimeve me arkë për vitin 2018, vitin 2019 dhe vitin 2020; 

 

Mbajtja e kontabilitetit është bërë në zbatim të kërkesave të nenit 3, pika 1, të ligjit nr. 9228, datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, ligjit 25/2018 datë 10.05.2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

standardeve dhe rregullave kontabile” pjesa e parë “Rregulla të përgjithshme” kapitulli i parë 

“Mbajtja e kontabilitetit” dhe Planit Kontabël të miratuar për institucionet dhe UMF nr. 14, datë 

28.12.2006, “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore, për institucionet 

qendrore, organet e pushtetit vendor dhe të njësive që varen prej tyre”, ndryshuar me UMF nr. 

26, datë 27.12.2007 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të 

institucioneve qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësitë që varen prej tyre si dhe njësive të 

menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj”dhe dhe udhëzimi i MF 

nr. 08, datë 09.03.2018” Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave 

financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme“. 

                                                           
46

 Urdhër nr. 286, datë 31.07.2019 
47

 Urdhër nr. 82, datë 30.08.2019 



58 
 

Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit ushtrimor 2020 janë hartuar dhe depozituar më datën 

26.02.2021 në Degën e Thesarit Kukës, brenda afatit ligjor. 

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 Kukës, është realizuar në mbështetje të kërkesave të ligjit nr. 

9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar, dhe ligjit 25/2018 

datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” akteve të tjera nënligjore në fuqi, në 

funksion të këtij ligji. Pasqyrat financiare janë dorëzuar brenda afateve të parashikuara në ligjet 

dhe aktet nënligjore të sipërcituara. Pasqyrat financiare janë plotësuar në përputhje me kërkesat 

ligjore dhe formatet e miratuara nga Ministria e Financave.  

Mbajtja e Kontabilitetit dhe Hartimi i  Pasqyrave Financiare  

Në fund të periudhës ushtrimore 2020 janë plotësuar 7 Formate, (pasqyra financiare), sipas 

formularëve standard të miratuara me UMF nr. 08, datë 09.03.2018” Për procedurën e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së 

Përgjithshme“, 

Formati 1 – Pasqyra e Pozicionit Financiar 

Formati 2 – Pasqyra e Performancës Financiare 

Formati 3 – Pasqyra e Flukseve Monetare (Cash Flow) 

Formati 4 – Pasqyra e ndryshimeve në Aktivet Neto/ Fondet Neto 

Formati 5- Pasqyra e shënimeve shpjeguese 

Formati 6 – Pasqyra e investimeve dhe e burimeve të financimit  

Formati 7/a – Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston historike 

Formati 7/b - Pasqyra mbi gjendje dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerën neto 

Formati 8 - Pasqyra mbi numrin e punonjësve dhe fondin e pagave 

Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike. 

Në këtë Bashki, kontabiliteti mbahet në mënyrë manuale, që e bën më risk të lart për sa i përket 

sigurisë në saktësinë  informacionit që marrim nga ky sistem kontabiliteti. 

 

Mbi aktivet e qëndrueshme të trupëzuara dhe të pa trupëzuara 

a. Objektivat e auditimit të aktiveve të qëndrueshme, janë që të sigurohemi se: 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

b. Kontrolle  të llogarive dhe dokumenteve 

 

1. Pasqyra e pozicionit financiar (F1) 

Aktivet neto janë të barabarta me Aktivet-Pasivet = 3,053,074,916 lekë. 
 Viti 2020 Viti 2019 

AKTIVET  3,289,098,460 3,324,291,421 

PASIVET(DETYRIMET) 236,023,544 266,414,772 
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AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 3,053,074,916 3,057,876,649 

Burimi: Bashkia Kukës 

Aktivet afatshkurtra 

Aktivet afatshkurta më datë 31.12.2020 paraqiten në vlerën 501,023,328 lekë dhe përbëhen nga: 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” në shumën 193,773,136 lekë; 

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues” në shumën 81,834,626 lekë; 

Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” në shumën 152,793,222 lekë dhe “Të tjera aktive 

afatshkurtra” në shumën 72,622,344 lekë. 
 

Llogaritë e Klasës 5 “Mjetet monetare dhe ekuivalentet e tyre” përbëhet nga: 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti i 2019 
Diferenca 

2020-2019 

531 Mjete monetare ne arkë - - - 

512 Mjete monetare në bankë - - - 

520 Disponibilitete në thesar 193,773,136 108,870,931 84,902,205 

50 Letra me vlerë - - - 

532 Vlera të tjera - - - 

54 Akredeitiva dhe paradhënie - - - 

59 Provigjone zhvlerësimi - - - 

Totali  193,773,136 108,870,931 84,902,205 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Vlera e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në shumën 193,773,136 lekë, përbëhet nga:  

Fonde/Kreditorë për mjete në ruajtje (ngurtësimi i kontratave të ndërtimit) 10,607,978 lekë; 

Teprica e të ardhurave që mbarten 122,397,617 lekë; 

Teprica e transfertës që mbarten në vitin pasardhës (2021) në shumën 122,397,617 lekë. 

 

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse 

për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive 

përkatëse të klasës 4.  

Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 
Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 Diferenca 2020-2019 

31 Materiale 4,307,698 2,157,500 2,150,198 

32 Objekte inventari Inventar i imët 77,526,928 86,459,505 -8,932,577 

33 Prodhime, punime e shërbime  ne proces    

34 Produkte    

35 Mallra    

36 Gjë e gjalle ne rritje e majmeri    

37 Gjendje te pambritura ose pranë të treteve    

38 Diferenca nga çmimet e magazinimit    

39 Shuma te parashikuara për zhvlerësim te inventarit(-)    

 Totali 81,834,626 88,617,005 -6,782,379 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Llogaritë e Klasës 3, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të Bashkisë Kukës në 31.12.2020 

paraqitet në vlerën 81,834,626 lekë dhe përbëhet nga: 

Llogaria kontabël 31 “Materiale” në vlerën 4,307,698 lekë; 

Llogaria kontabël 32 “Objekte inventari” në vlerën 77,526,928 lekë; 

Diferenca me vitin e mëparshëm përfaqëson lëvizjen e inventarit në shumën -6,782,379 lekë e 

cila kuadron me llogarinë 63 “Ndryshimi gjendjes së inventarit” në shumën -6,782,379 lekë. 

 

Llogaria 312 “Materiale”, ka vlerën 4,307,698 lekë dhe lëvizjet e kësaj llogarie për vitin 2020 

paraqiten në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendje në 01.01.2020 2,157,500 
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Hyrjet ne magazine gjatë vitit 2020 76,741,610 
Dalje nga magazina gjatë vitit 2020 74,591,412 

Gjendja në 31.12.2020 4,307,698 

Burimi: Bashkia Kukës 

Llogaria 327 “Objekte inventari”, ka vlerën 77,526,928 lekë dhe përputhet me rezultatin e 

inventarizimit vjetor dhe nuk ka ndryshime. Lëvizjet e llogarisë 32 “Objekte inventari” paraqiten 

në tabelën e mëposhtme: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 86,459,505 

Hyrje gjatë vitit 2020 5,256,718 

Dalje gjatë vitit 2020 14,189,295 

Gjendja në 31.12.2020 77,526,928 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

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". Titullari i Bashkisë Kukës ka nxjerrë Urdhrat e inventarizimit Nr. 02 datë 

06.01.2021 për “Fillimin e procedurës së inventarizimit të vlerave materialeve (aktiveve) 

pajisjeve/mjeteve në inventar të Bashkisë Kukës dhe  Nr. 03 datë 06.01.2021 për “Fillimin e 

procedurës së inventarizimit të vlerave materialeve (aktiveve) pajisjeve/mjeteve në inventar të 

Njësive Administrative të Bashkisë Kukës, ku janë përcaktuar grupi për inventarizimin dhe 

vlerësimin e aktiveve.  

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”. 

Llogaritë Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme”&“Të tjera aktive afatshkurtra” përbëhet nga: 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Titulli i gjetjes 13: Mos evidentimi i debitorëve të taksave dhe tarifave vendore. 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2020 është 53,079,770 lekë. Kjo shumë 

është e njëjtë me tepricën e vitit 2019 dhe debitorët e tatim taksave të krijuara ndër vite në 

shumën 53,079,770 lekë. 

Llogaritë kontabël Emërtimi i llogarive Viti 2020 Viti 2019 Diferenca 2020-2019 

 Llogari të arkëtueshme    

411 Klientë e llogari te ngjashme    

423,429 Personeli, paradhënie, deficite e gjoba 106,992 106,992 0 

431 Tatime e taksa    

432 Tatime mbledhur nga shteti për llog.Pushtetit Lokal    

433 Shpenzime fatkeqësi natyrore qe mbulon shteti    

435 Sigurime Shoqërore    

436 Sigurime Shëndetësore    

437,438 Organizma te tjerë shoqërore    

44 Institucione te tjera publike    

466 Kreditore per mjete ne ruajtje    

468 Debitorë te ndryshëm 53,079,770 53,079,770 0 

4342 Te tjera operacione me shtetin(debitor) 99,606,460 87,179,491 12,426,969 

45 Marrëdhënie me instit. brenda dhe jashtë sistemit 0 0  

49 Shuma te parashikuara për zhvlerësim(-) 0 0  

 Totali 72,622,344 111,305,166 38,682,822 

 Të tjera aktive afatshkurtra 0 0  

409 Furnitorë (Debitore),parapagime pagesa pjesore 0 0  

473 Llogari të pritjes të marrëdhënieve me thesarin 0 0  

477 Diferenca konvertimi aktive 0 0  

481 Shpenzime për t’u shpërndarë në disa ushtrime 0 0  

486 Shpenzime të periudhave të ardhshme 72,622,344 111,305,166 -38,682,822 

 Totali 2,788,075,132 2,875,132,066 -87,056,934 
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Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 
Gjendja në 01.01.2020 53,079,770 

Shtesa gjatë vitit 2020 debitoret e 

taksave (D) 

0 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 0 
Gjendja në 31.12.2020 53,079,770 

Burimi: Bashkia Kukës 

Në asnjë rast nuk janë evidentuar në llogaritë analitike si për vitin 2018, 2019 dhe 2020 debitorët 

për taksat dhe tarifat vendore. Duke rakorduar me zyrën e Taksave dhe Tarifave të Bashkisë 

Kukës, janë evidentuar detyrimet për vitet 2018, 2019 dhe 2020, detyrime të cilat paraqitet si më 

poshtë vijon: 
Debitore Bashkia Kukës dhe NJA Gjendja 31.12.2018 Gjendja 31.12.2019 Gjendja 31.12.2020 

Debitore Biznes i Madh  68,652,616.9   58,209,275.7  6,233,663.9  

Debitore Biznes i  Vogël 25,686,056.2  23,520,043.0  7,867,593.4  

Debitore nga Taksa e tokes bujqësore 

   Debitore nga Taksat e familjes 4,839,888.0  6,565,604.0   6,084,689.0  

Totali  99,178,561.1  88,294,922.7  110,185,946.3  

Burimi:Bashkia Kukës 

 

Situata: Është nën vlerësuar Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe Llogaria e 70 “ Të 

ardhurat nga taksat dhe tatime” duke mos e njohur të ardhurën për vitin 2018 në vlerën 

99,178,561.1 lekë, për vitin 2019 në vlerën 88,294,922.7 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 

110,185,946.3 lekë. 

Kriteri: Ligji nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, neni 

10 dhe 11.  

Ligji nr. 9228, datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; 

Ligji nr. 25/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” ; 

Udhëzimin i MF nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”  

Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe buxhetit të kryej veprimet sistemuese për gjendjen e 

llogarive 468 dhe 70 në fund të vitit ushtrimor 2020. 

 

Për këtë veprim mban përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Financave dhe Buxhetit z, M.I. 

 

Titulli i gjetjes 14: Mbivlerësim i llogarisë 202 “Studime e kërkime” 

Situata: Nga verifikimi i llogarive analitike, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën 

5,611,778 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të 

trashëguara nga ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Kukës. Vlera e këtyre 

objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e 

kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para 2015 dhe 

kjo ka bënë të mundur mbivlerësimin e llogarisë 202” Studime e kërkime” si dhe nënvlerësimin 

e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 lekë për 2019 dhe për 2020. 

Llogaria 4342 “Të tjera operacione me shtetin (debitor)”, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 

99,606,460 lekë dhe kuadron me Llogarinë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” të Pasqyrës 

së Performancës Financiare e cila paraqitet në shumën 99,606,460 lekë. Vlera prej 99,606,460 

lekë përfaqëson llogaritë e Klasës së 4 të Pasivit të Pasqyrës Financiare të Pozicionit Financiar, si 

dhe përbëhet nga: 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 87,179,491 
Shtesa gjatë vitit 2020 (D)  
Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 12,426,969 
Gjendja në 31.12.2020 99,606,460 

Burimi: Bashkia Kukës 
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Në mënyrë analitike paraqitet:  
401-408 Furnitorë e llogari te lidhura me to 27,340,054 

42 Detyrime ndaj personelit 24,746,504 

431 Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa 14,509,128 

435 Sigurime Shoqërore 30,213,472 

436 Sigurime Shëndetësore 2,195,408 

437,438, Organizma të tjerë shtetërore 208,960 

467 Kreditore të ndryshëm 392,934 

TOTALI 99,606,460 

Burimi: Bashkia Kukës 

Llogaria  486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 72,864,344 

lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 111,305,166 
 Shtesa gjatë vitit 2020 (D)  

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 38,289,888 

 Gjendja në 31.12.2020 72,864,344 

Burimi: Bashkia Kukës 

Vlera e kësaj llogarie në shumën 72,864,344 lekë, përfaqëson detyrime për shpenzime të kryera, por të pa 

financuara në vitin ushtrimor. Gjatë vitit 2020 ka patur një pakësim të kësaj llogarie, pasi janë likuiduar 

një pjesë e konsiderueshme e këtyre detyrimeve. 
Emërtimi i llogarive Vlera 

Shpenzime gjyqësore 11,027,581 

Shpenzime operative 34,667,074 

Shpenzime për investime 21,969,209 

Totali 67,663,864 

Burimi: Bashkia Kukës 

Evidentimi i tyre në Pasqyrat Financiare të vitit 2020, është kryer veçmas në përputhje me 

Udhëzimin nr 8, datë 09.03.2019, pika 42 ku cilësohet: "Të gjitha Njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas detyrimet e prapambetura të tyre ndaj të tretëve për 

shpenzime, shërbime apo investime të kryera por të pa financuara". 

Llogaritë e klasës 4, kanë funksionuar duke u debituar për njohjen e të drejtave për tu arkëtuar në 

kredi të llogarive të klasës 7 dhe duke u kredituar për arkëtimin e të drejtave në debi të llogarive 

financiare të klasës 5. 

Aktivet Afatgjata jo materiale (AAJM) 

Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga: 

Llog.202 “Studime dhe kërkime”, në vlerën 11,077,536 lekë.  

Sipas llogarisë analitike (Tabela anekse nr. 1) vlera e kësaj llogarie është 13,032,892 lekë.  

(-1,954,934) lekë. 

Diferenca 1,954,934 lekë (13,032,892 -11,077,536) është vlera e amortizimit të AAJM. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 13,032,892 

Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 0 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 0 

Gjendja në 31.12.2020 (D) 13,032,892 

Burimi: Bashkia Kukës 

Testi substancial 

Aktive Afatgjata jo materiale në fund të vitit 2019 dhe 2020 rezulton në vlerën neto 11,077,958 

lekë dhe përbëhet nga Llogaria 202 “Studime e kërkime” e cila është dhënë në mënyrë analitike. 

Situata nr.2:Nga verifikimi i analitikëve, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën 

5,611,778 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të 

trashëguara nga ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Kukës. Vlera e këtyre 

objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e 

kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para 2015 dhe 
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kjo ka bënë të mundur mbivlerësimin e llogarisë 202” Studime e kërkime” si dhe nënvlerësimin 

e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 lekë për 2019 dhe për 2020 

Analitikisht llogaria 202 “Studime dhe kërkime” paraqitet si më poshtë; 
2020000-1 Studime e Kërkime Copë 2020000 1 166,911  166,911  

2020000-2 Projekte Copë 2020000 1 1,345,000  1,345,000  

2020000-3 Projekte Copë 2020000 1 300,000  300,000  

2020000-4 Projekt Rikonstruksion i shkollës Bardhoc Copë 2020000 1 471,573  471,573  

2020000-5 Projekte te ndryshme Copë 2020000 1 190,800  190,800  

2020000-6 Projekte te ndryshme Copë 2020000 1 186,000  186,000  

2020000-7 Projekte Copë 2020000 1 500,000  500,000  

2020000-8 Studime projektime Copë 2020000 1 280,000  280,000  

2020000-9 Projekte Copë 2020000 1 1,114,541  1,114,541  

2020000-10 Studime e Kerkime Copë 2020000 1 1,056,953  1,056,953  

 

Totali     5,611,778.00  

Burimi:Bashkia Kukës 

 

Kriteri: - Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ neni 6,9 

dhe 10. 

- UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”. 

 

Rekomandim:Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, të sistemojë në llogaritë përkatëse të investimit 

të përfunduar, vlera e këtyre objekteve si pjesë e kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas 

listës së paraqitur nga bashkia që para 2015 me 5,611,778 lekë për 2019 dhe për 2020. 

 

Për këtë klasifikim mban përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, z. M.I 

 

Aktive Afatgjata Financiare 

 

Testet substanciale 

Aktive Afatgjata Financiare rezultojnë në fund të viti 2019 dhe në fund të vitit 2020 në vlerën 0 

lekë. 

Ky seksion i bilancit kontabël 2019 dhe 2020 është paraqitur në vlerën zero sic shihet në  

Pasqyrën e Pozicionit Financiar të paraqitur më poshtë: 
 

Nr. Reshti Referenca e Llogarive E M E R T I M I Ushtrimi i Mbyllur Ushtrimi Paraardhës 

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhënie e Nenhuadhenie   

61 26 Pjesëmarrje ne kapitalin e vet   

Burimi:Bashkia Kukës 

Bashkia Kukës, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, paraqitet si pjesëmarrëse me 12,5% të 

aksioneve të Klubit të Futbollit Kukës si dhe 100% të Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a me 

NUIS përkatëse L18308201F dhe J67902228S. 

Vlera aksionare që Bashkia Kukës zotëron në FK Kukësi është 15,000,000 (12,5% e kapitalit 

total 120,000,000) si dhe 872,353,000 lekë në Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a  e cila është 

shoqëri aksionere me objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja 

e tij. Mirëmbajtja e sistemit/eve të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi dhe/ose blerja e ujit 

për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit,largimit dhe trajtimit të 

ujrave të ndotura,shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemeve të ujrave të ndotura, si dhe të impianteve të 

pastrimit të tyre”. 
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Titulli i gjetjes 15: Mbi kontabilizimin e llogarisë 26 “Aktivet Afatgjata Financiare”. 

Situata : Kjo vlerë e kapitalit me 100% aksione në pjesëmarrje të  Bashkisë Kukës në 

“Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a “ sh.a  si dhe vlera e kapitalit 12,5% aksione në pjesëmarrje 

të Bashkisë Kukës në FK Kukësi në asnjë rast nuk paraqitet në aktivet afatgjata financiare të 

Bilancit kontabël 2019 dhe 2020, më konkretisht në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e 

veta”. Në rastin tonë investimi përbën aksionet me vlerë kontabël (kosto) 887,353,000 lekë dhe 

investitori është Bashkia Kukës. 

Kjo procedurë mos pasqyrimi në Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së 

aksioneve të cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 887,353,000lekë  përbën 

shtrembërim të informacionit financiar 

Kriteri: UM 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 Ndërkombëtar  të 

Kontabilitetit nr. 28 “Investime në Pjesëmarrje” pika 35  

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i përket 

gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2020 të llogarisë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, gjendje kjo e nën vlerësuar me 887,353,000 lekë. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet Afatgjata 

Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” dhe Standardit Ndërkombëtar  të Kontabilitetit nr. 

28 “Investime në Pjesëmarrje”. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të bërë 

sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar të FK 

Kukësi me vlerë kontabël 887,353,000 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. 

 

Për këtë mosveprim mban përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, z.M.I 

 

Titulli i gjetjes 16: Mbi kontabilizimin e Aktiveve afatgjata materiale, pa titull pronësie. 

Aktivet e afatgjata materiale (AAM) 

Situata: Llogaritë e Klasës 21 “Aktivet Afatgjata Materiale", AAM sipas të dhënave të 

pasqyruara për vitin ushtrimor 2020, paraqiten në shumën 3,646,200,397 lekë. Në vitin 

paraardhës 2019, vlera totale e AAM-ve paraqitet në shumën 3,671,734,289 lekë, me një shtesë 

të AAM-ve në shumën 6,221,832 lekë, si dhe pakësime për 31,755,724 lekë që kanë ardhur 

kryesisht si rezultat i nxjerrjes jashtë përdorimit të AQT në Bashkinë Kukës. 
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Burimi: Bashkia Kukës 

Llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 67,425,735 lekë e pandryshuar dhe në 2020 

njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën ka inventar kontabël, por jo inventar fizik. Ky aset 

paraqitet në mënyrë analitike si më poshtë; 

 Përshkrimi i aktivit Cope 
Data e 
hyrjes,vit 

Vlera e 
shpenz.Kapita Vlera e blerjes 

Vend-ndodhja 
Personi 
përgjegjës 

Vlera e ak.e 
amortizimit 

 Terrene        

210 

Terrene Sportive në Shkollat e 

Kukësit 1 2007 S'ka 4,944,268 Shk. e Qytetit Dr.Sherb.Pub  642,755  

210 
Terrene Sportive Ne Arsim 
2007(Undp Bashki) 1 2007 S'ka 1,139,673 Shk.B.Curri Dr.Sherb.Pub 

                
148,157  

210 

Terrene Sportive në Arsim 

2007(Undp Bashki) 1 2007 S'ka 1,160,671 Shk.R.Spahiu Dr.Sherb.Pub 

                

150,887  

210 
Terrene Sportive në Arsim 
2007(Undp Bashki) 1 2007 S'ka 1,544,262 Shk.A.Rustemi Dr.Sherb.Pub 

                
200,754  

210 

Terrene Arsimore(Oborre+ 

Kende Lojrash Etj) 1 2008 S'ka 11,202,702 Shk. e Qytetit Dr.Sherb.Pub 

             

1,344,324  

210 
Stadiumi  i Qytetit  "Zeqir  
Imeri" 1 2015 S'ka 110,000,000 Lagje nr.2 Dr.Sherb.Pub  5,500,000  

210 Fusha E Stadiumit Futbollit 1 2011 S'ka 30,495,000 Lagje nr.2 Dr.Sherb.Pub 2,744,550  

210 Këndi I Lojrave Me Dore 1 2009 S'ka 98,159,834 Lagje nr.2 Dr.Sherb.Pub 10,797,582  

210 

Terren Sportiv Shk"Bajram 

Curri" 1 2015 S'ka 3647120 Lagje nr.1 Dr.Sherb.Pub 182,356  

210 Terren Sportiv Shk"Riza Spahiu" 1 2015 S'ka 10621725 Lagje nr.6 Dr.Sherb.Pub  531,086  

210 Trull Per Ambulanca 2012 S'ka 400,000 Nj.Ad.Shtiqen Ilir Mucmata  32,000  

210 Terrene Sportive 1 2008 S'ka 259848 Shk.Bardhoc Bilbil Shahu  31,182  

 

SHUMA TOTALE  210    273,575,103   22,305,634  

Burimi:Bashkia Kukës 

Nga auditimi ka rezultuar se, asnjë prej tyre nuk është pajisur me titull pronësie dhe asnjë prej 

tyre nuk është në proces regjistrimi.  Kjo ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit 

dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është 

titulli i pronësisë. 

 - Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 113,372,265 lekë dhe në 2020 

njëlloj si vitet e mëparshme. E njëjta situatë ka rezultuar dhe për pyjet dhe plantacionet, 

sipërfaqet e të cilave nuk janë pajisur me titull pronësie dhe asnjë prej tyre nuk është në proces 

regjistrimi.   

Ky fenomen ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të 

kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë. 

-Llogaria e aktivit 212 “ Ndërtesa dhe konstruksione” cila pasqyron gjendjen e aseteve për 

llogari të Bashkisë Kukës, në fund të vitit 2019 rezulton me një kosto historike 

1,186,975,553lekë dhe në fund të vitit 2020 rezulton me një kosto historike 1,127,626,775 lekë 

Lista me kosto historike e ndërtesave paraqitet në aneks; 

E njëjta situatë ka rezultuar dhe për ndërtesat dhe konstruksionet, të cilat nuk janë pajisur me 

titull pronësie dhe asnjë prej tyre nuk është në proces regjistrimi.   

Ky fenomen ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit dhe pasqyrat financiare të 

kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është titulli i pronësisë. 

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

të paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të 

paluajtshme”,  

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

paluajtshme dhe të luajtshme”, Kreu VI “Transferimi i pasurive dhe regjistrimi i pasurive të 

paluajtshme”. 

Impakti:Mungesa e pasqyrimit të aktiveve në Pasqyrat financiare, sjell ulje të totalit të aktiveve, 

dhe për rrjedhojë të rezultatit financiar.  
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Shkaku:Nga ballafaqimi problematikës gjatë procesit të auditimit në terren, ndërmjet 

evidentimit të objekteve ndërtesa e konstruksione që pasqyronte DPZHT me ato që pasqyronte 

në kontabilitet nga Drejtoria e Financës ka rezultuar se nuk kanë funksionuar në mënyrën e 

duhur grupet e punës të ngritura për këtë proces, si dhe nuk janë ndërmarrë procedura të 

mëtejshme për rivlerësim për shkak të kostos që kërkon kryerja e këtij shërbimi. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi:Titullari Bashkia Kukës në bashkëpunim me sektorin e buxhetit dhe menaxhimit 

të Aseteve të marr masa menjëherë për përmirësimin e gjendjes me parashtrim të problematikës 

në GMS bazuar në UMF nr. 30, datë 27.12.2011 i ndryshuar, Kreu (II), pika (16) dhe të ndërmarr 

të gjitha procedurat ligjore, të nisin procedurat për sigurimin e  dokumentacionit vërtetues siç 

është titulli i pronësisë për pronat “Toka, Troje, Terrene,Pyje, Plantacione,. Ndërtesa dhe 

konstruksione për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e inventarit të aktiveve të bashkisë, me 

qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të njësisë publike 

vendore bashkia Kukës më 31.12.2020. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mban përgjegjësi: Specialisti i buxhetit dhe 

menaxhimit të Aseteve z. E.N. 

 

Llogaria 215 “Mjete transporti” paraqet vlerën e mjeteve të transportit në pronësi të Bashkisë 

Kukës më datë 31.12.2020 në shumën 166,733,331 lekë. Krahasuar me vitin e mëparshëm është 

pakësuar në vlerën 17,231,787 lekë. 
Lëvizjet e llogarisë Vlera në lekë 

Gjendja në 01.01.2020 166,733,331 

Shtesa gjatë vitit 2020 (D) 0 

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 17,231,787 

Gjendja në 31.12.2020 (D) 183,965,118 

Burimi: Bashkia Kukës 

Tabela nr. 2- Llogaria analitike 215 
Nr. Emërtimi Çmimi Sipas të dhënave kontabël 

Sasia Vlera 

I Bashkia KUKES   38,132,960 

1 Autovetura e Policisë(Benz) AA081BY 2,400,000 1 2,400,000 

2 Automjet IVECO 400,000 1 400,000 

3 Makine e Policise Bashkiake (xhip) AA811HB 2,071,200 1 2,071,200 

4 Blerje automjeti me fuksion te dyfisht (kosh+karroce) 2,676,000 1 2,676,000 

5 Autoveture CHEVROLET Targa AA637BT (Dhurate Raiffeisen bank) 1,400,000 1 1,400,000 

6 Blerje automjeti vetshkarkues me kapacitet 2/3 ton 1,641,600 1 1,641,600 

7 Autoveture Ford Fiesta AA3971U vit prodh 2006(dhurate projekti IADSA) 698,600 1 698,600 

8 Makine mbeturinash Ksamil 2,496,000 1 2,496,000 

9 Blerje makine automjet Ksamil  AA575FR 1,330,000 1 1,330,000 

10 Makina Denisa (24.05.2008)     MKZ 2,000,000 1 2,000,000 

11 Automjet internacional    MKZ 700,000 1 700,000 

12 Automjet Zjarrfikes Stajer 680 MKZ 1,000,000 1 1,000,000 

13 Makina Magirus (27.05.2006)    MKZ 1,500,000 1 1,500,000 

14 Blerje autoveture tip benz AA0800TD(19.01.2019) 2,485,000 1 2,485,000 

15 Blerje fadrom  2020  (AGMT66) 4,908,000 2 4,908,000 

16 Blerje automjet e paisje zjarrfikse  2020 (AA934VR) MKZ 3,588,000 1 3,588,000 

17 Blerje automjet 4x4 me karroceri 2020  (AA481UB)MKZ 1,594,560 1 1,594,560 

18 Blerje makine tip kamjocin 2020 (AA979TX) 1,068,000 1 1,068,000 

19 Blerje kamjon 10 tonesh me vinç 2020 (AA792UG) 4,176,000 1 4,176,000 

 TOTALI 38,132,960  38,132,960 

Burimi: Bashkia Kukës 

 

Llogaria kontabël 218 “Inventar ekonomik” përfaqëson inventarin ekonomik në përdorim nga 

shkollat, kopshtet, çerdhet, njësitë administrative, institucionet e Bashkisë Kukës. Sipas 
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pasqyrave financiare të Bashkisë Kukës gjendja e llogarisë 218 më datë 31.12.2020  paraqitet në 

vlerën 6,547,782 lekë. Krahasuar me vitin 2019 llogaria 218 “Iventari ekonomik” është pakësuar 

për vlerën 6,047,844 lekë. Ky veprim ka ardhur si rezultat i nxjerrjes jashtë përdorimit te 

inventarit ekonomik gjatë vitit 2020.  
Lëvizjet  Llog. 218 “Inventar ekonomik” për vitin 2020, vlera në lekë 
Çelje me 01.01.2020  12,595,626  
Blerje me pagesë (D)       615,341  
Dalje (K)  14,523,937  
Amortizimi i vitit 2020    7,860,752  

Gjendja me 31.12.2020 (D)    6,547,782  

Burimi: Bashkia Kukës 

Llogaria 219 “Amortizimi i AAGJM & AAJM: Kjo llogari sipas pasqyrave financiare të 

Bashkisë Kukës  në fund të vitit 2020, paraqitet në vlerën (975,999,233) lekë. Krahasuar me vitin 

2019 llogaria 219 “Amortizimi i aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara” paraqitet me shtesë prej 

(115,179,602) lekë, shtesë e cila ka ardhur si rezultat: 

Pasqyra statistikore nr. 7.b “Akivet afatgjata me vlerë neto” 

 
Burimi: Bashkia Kukës 

Përllogaritja e amortizimit të AAGJM-ve është bërë në përputhje me normat e amortizimit sipas 

llojit të aktivit të përcaktuar në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019 “Për procedurat e përgatitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore, në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 36. 

Normat e amortizimit sipas llojit të aktivit të llogaritura nga Bashkia Kukës, janë si më poshtë:  

ndërtesat dhe konstruksionet, linja teknologjike, makineri e pajisje 5 %  

inventarin ekonomik (aktive të tjera afatgjata materiale mbi baze grupimi) 20 %    

për pajisjet kompjuterike, informatike (mbi bazë grupimi) 25% 

për mjetet e transportit  20% 

për aktivet afatgjata jo materiale (metoda lineare) 15 % 

Llogaria 230 dhe 231"Investime" për aktive afatgjata jo materiale dhe materiale sipas të dhënave 

të paraqitura në Pasqyrën e Pozicionit Financiar për vitin 2020, paraqiten në vlerën 104,841,076 

lekë. Në Pasqyrën statistikore nr. 6 "Investimet dhe burimi i financimit" shpenzimet për 

investime paraqiten në shumën 104,841,076 lekë. 
Nr. Emërtimi i investimit Vlera 

1 Aktive Afatgjata jomateriale 3,545,119 

2 Aktive Aftagjata materiale 101,295,957 

3 Totali 104,841,076 

Burimi: Bashkia Kukës 
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Për investimet e kryera gjatë vitit 2020, është debituar llogarinë 231 dhe kredituar llogaritë e 

klasës 4 në shumën 53,850,560 lekë. Në fund të vitit, me kapitalizimin e tyre është kredituar 

llogaria 231 dhe është debituar  llogaria 20 dhe 21 "Aktive afatgjata". Në mënyra analitike 

aktivet afatgjata materiale dhe jo materiale paraqiten në Kapitullin “Anekse” Tabela nr. 3. 

 

PASIVET (DETYRIMET) 

Pasivet Afatshkurtra 

Llogaritë e klasës 4, në pasiv të Pasqyrës së Pozicionit Financiar, janë llogari të pagueshme ato 

paraqesin detyrimet e Bashkisë Kukes më 31.12.2020, kundrejt furnitorëve, pagat e punonjësve 

të muajit dhjetor 2020, detyrimet kundrejt tatimeve, sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore të 

muajit dhjetor 2020, kreditorë për mjete në ruajtje të cilat kryesisht kanë të bëjnë me garancitë e 

kontratave, kreditorë të ndryshëm etj., si më poshtë:  
Llogaritë  Viti 2020 Viti 2019 Diferenca/ndryshimi 

401-408 Furnitorë e llogari te lidhura me to 27,340,054 6,343,550 20,996,504 

42 Detyrime ndaj personelit 24,746,504 25,708,770 -962,266 

431 Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa 14,509,128 16,642,540 -2,133,412 

435 Sigurime Shoqërore 30,213,472 35,736,176 -5,522,704 

436 Sigurime Shëndetësore 2,195,408.00 2,597,455 -402,047 

437,438, Organizma të tjerë shtetërore 208,960 151,000 57,960 

466 Kreditore për mjete ne ruajtje 10,607,978 14,743,353 -4,135,375 

467 Kreditore te ndryshëm 73,015,278 111,305,166 -38,289,888 

 Gjendja më fund të periudhës 236,023,544 266,414,772 -30,391,228 

Burimi: Bashkia Kukës 

Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, në fund të vitit 2020 është në vlerën 

27,340,054 lekë, paraqet gjendjen e faturave të pa likuiduara nga Bashkia Kukës më 31.12.2020. 

Lëvizja e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, paraqitet në tabelën si me 

poshtë:  
Llog. 401-408  “Furnitorë e llogari te lidhura me to” 

Çelje e vitit 2020 6,343,550 

Shtesa (K) 101,528,583 

Pakësime (D) 80,532,079 

Gjendja në 31.12.2020 (K) 27,340,054 

Burimi: Bashkia Kukës 

Gjendja e llogarisë 401-408 në shumën 27,340,054 lekë përbëhet nga fatura të pa likuiduara për 

detyrime të muajit dhjetor, por që likuidohen në vitin pasardhës. 

Llogaria 42, “Detyrime ndaj personelit”, sipas pasqyrave financiare të paraqitura pranë Bashkisë 

Kukës, paraqitet në vlerën 24,746,504 lekë dhe përfaqëson vlerën e pagave të muajit Dhjetor për 

t’u paguar në muajin Janar të vitit pasardhës. 

Llogaria 431, “Detyrime ndaj shteti për tatim taksa”, paraqitet në vlerën 14,509,128 lekë dhe 

përfaqëson vlerën për t’u paguar për taksa e tatime ndaj shtetit për periudhat e kaluara si dhe 

detyrimet  e muajit Dhjetor 2020 të cilat do të paguhen në periudhën pasardhëse. 

Llogaria 435, “Sigurime shoqërore” dhe llogaria 436 “Sigurime shëndetësore” paraqet vlerën e 

pa paguar për sigurime shoqërore e shëndetësore për pagat e muajit Dhjetor 2020 si dhe 

detyrimet e viteve të kaluara  përkatësisht në vlerat 30,213,472 lekë dhe 2,195,408 lekë.  

 

Titulli i gjetjes 17: Mbivlerësim i llogarisë 466“Kreditore për mjete nën ruajtje” 

Situata:Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të 

Bashkisë Kukës, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 10,607,978 lekë dhe përfaqëson vlerën 

e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 10,607,978 lekë. Kjo shumë është e njëjtë 

me tepricën për të cilën ne kemi bërë rakordimin e llogarisë 520. Në fillim të vitit 2019 zyra e 
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financës së Bashkisë Kukës për arsye të ndryshimeve dhe lënies së detyrave nga drejtuesit e 

mëparshëm, nuk ka patur asnjë informacion për detajimet e kësaj llogarie. Për këtë shkak janë 

gjurmuar veprimet dhe janë arritur të nxirren veprimet e kryera në sistemin e thesarit deri me 1 

Janar 2010. Teprica e mbetur e pa detajuar (për shkak të mungesës së të dhënave për veprimet e 

kryera para datës 01/01/2010 ) është 9,295,828 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2020, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci këto të 

cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma 

gjendje në llogarinë 466. 

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së Pozicionit Financiar të 

Bashkisë Kukës, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 10,607,978 lekë dhe përfaqëson vlerën 

e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 10,607,978 lekë. 
Llog. 466 "Kredirorë për mjete në ruajtje"  

Çelje e vitit 2020 14,743,353 

Shtesa 1,868,884 

Pakësime 6,004,277 

Gjendja në 31.12.2020 10,607,978 

Burimi: Bashkia Kukës 

Kjo shumë është e njëjtë me tepricën për të cilën ne kemi bërë rakordimin e llogarisë 520. Në 

fillim të vitit 2019 zyra e financës së Bashkisë Kukës për arsye të ndryshimeve dhe lënies së 

detyrave nga drejtuesit e mëparshëm, nuk ka patur asnjë informacion për detajimet e kësaj 

llogarie. Për këtë shkak janë gjurmuar veprimet dhe janë arritur të nxirren veprimet e kryera në 

sistemin e thesarit deri me 1 Janar 2010.  

Teprica e mbetur e pa detajuar (për shkak të mungesës së të dhënave për veprimet e kryera para 

datës 01/01/2010 ) është 9,295,828 lekë. 

Një kopje të raporteve të llogarisë 466 dhe nën llogarive përkatëse jepet në skedarin aneks.  

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2020, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve privatë, 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 janë të trashëguara që 

prej vitit 2010, dhe janë të objekti për të cilën është mbajtur kjo garanci ka përfunduar dhe është 

marrë në dorëzim, sipas vitit përkatës, paraqiten si më poshtë: 

Tabela e Analitikut të llogarisë 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 

Sistemimi i vlerës totale të llogarisë 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”  duhet të bëhet duke 

njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të sistemuar dhe pastruar 

garancitë të cilat tashmë u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratën e investimit përkatës.  

Përfundimisht për vitin 2020; 

Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”  është mbivlerësuar për 10,607,978 lekë për vitin 

2020, për të cilat duhet të bëhet sistemimi i llogarisë.  

Kriteri: Ligjin nr. 28/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 

6, 7, 9 dhe 10” ; ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, 

udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” seksioni “Funksionimi 

kontabël i llogarive të tjera të klasës 4., Llogaria 466 “ Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i përket 

gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2020 të llogarisë 467 
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“Kreditorë të ndryshëm”, gjendje kjo e nën vlerësuar me 121,911,940 për vitin 2019 dhe 

6,300,810 lekë për vitin 2018. 

Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i 

përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare” 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës, nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, të bëhen 

sistemimet në kontabilitet të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën  10,607,978 lekë 

Gjithashtu, pas saktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre 

në Ministrinë e Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Për veprimet e mësipërme mban përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, z. 

M.I.  

 

Titulli i gjetjes 18: Mbi kontabilizimin e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm”. 

Situata:Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm”, paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime 

Gjyqësore dhe investime dhe shërbime të cilat nuk bëhen hyrje dhe për vitin 2020 paraqiten në 

shumën 73,015,278 lekë. Lëvizja e kësaj llogarie gjatë vitit 2020 paraqitet si më poshtë: 
Lëvizjet e llogarisë 

Gjendja në 01.01.2020 111,305,156 

Shtesa gjatë vitit 2020 (D)  

Pakësime gjatë vitit 2020 (K) 38,289,878 

 Gjendja në 31.12.2020 73,015,278 

Burimi: Bashkia Kukës 

Nga auditimi dhe kontrolli i pagesave për investimet e Bashkisë Kukës nga sistemi SIFQ i 

thesarit, kemi identifikuar pagesa faturash të cilat paraqiten të likuiduara në 2020 por të 

paregjistruara në detyrimet e prapambetura të vitit 2029. 

Në mënyrë analitike këto fatura me kompetencë vitin 2019 por të paregjistruara në  dhe të 

likuiduara në 2020, paraqiten si më poshtë: 

 
Mosparaqitja e tyre në kontabilitet, edhe pse janë kompetencë e vitit ushtrimor 2019, ka 

nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” me 10,504,919 lekë. Kjo procedurë mos 

pasqyrimi në llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” të detyrimeve për faturat e likuiduara në 

2020 por me kompetencë vitin 2019, përbën shtrembërim të informacionit financiar, duke qenë 

së detyrimet e prapambetura për vitin 2019 të përcjella në Ministrinë e Financave janë 

nënvlerësuar me  10,504,919 lekë 

Kriteri: Ligji 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 

dhe 10, Ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhër nr. 64 

datë 22.07.2014 “ Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe 

Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave 

financiare”. 

Impakti: Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar për sa i përket 

gjendjes kontabël të paraqitur në Pasqyrat e Pozicionit Financiar për vitin 2019 të llogarisë 467 

“Kreditorë të ndryshëm”, gjendje kjo e nën vlerësuar me 10,504,919 lekë  

EMRI_TDOINVOICE_IDNUMRI_FATURES PERSHKRIMI_FATURES PROJECT_DESCRIPTION FURNITORI SHUMA DATA_FURNITORIT DATA_URDHER_SHPENZIMIT

 Kukes 4449983 83421250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 28723 mbikqyrje punimesh rehab KU Bushat fat nr 48dt 23.12.209seri 51509698 te K nr 17dt 16.09.2019 Akt-kolaudim dt 31.12.2019&ÇPMD upr nr 124dt 03.09.2019Rehabilitim i kanalit ujitës Bushat, Njësia Administrative Bicaj Bashkia KukësZENIT&CO 315,420    23-DEC-19 14-DEC-2020

 Kukes 4343549 55721250012020 2125001 Bashkia Kukes Kolaudim punimesh RIk shk Fshat K nr 26dt 27.11.2019 dety prapam nr ditari 16667 fat nr 08seri 18841761 dt 12.12.2019Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Fshat NAIM BACI 32,640      12-DEC-19 11-AUG-2020

 Kukes 4185524 4921250012020 2125001 Bashkia detyri nr ditari 32283 rishikim projekti Rik sh 9vj Fshat te K nr 26dt 03.05.2019 fat nr 4dt 06.05.2019 seri 48902458 upr nr 184dt 30.04.2019Projekturs projekti per rikonstruksionin e shkolles "Fshat"Andrit Shehu 116,400    06-MAY-19 29-JAN-2020

 Kukes 4380896 64921250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 19483 lik te sit perf nr 3dt 25.06.2020 Rik shk 9-vjec Fshat dif fat nr 437seri 62475437 dt 03.12.2019 te K nr 12dt 19.03.2019 upr nr 430dt 21.11.2018Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Fshat OUEN 2,980,619 03-DEC-19 25-SEP-2020

 Kukes 4184485 5521250012020 2125001 Bashkia detyri nr ditari 39924 Rehabilitim i kanalit uzines faza II lik siuac nr 4dt 21.10.2017 te K nr 35dt 10.05.2017 fat 324seri 41753180dt 12.12.2019 upr nr 54dt 17.02.2017Rehabilitimi i kanalit të Uzinës, Kukës (vazhdim) MELA. 312,000    12-DEC-19 28-JAN-2020

 Kukes 4185552 5021250012020 2125001 Bashkia detyri nr ditari 32286 mbikqyrje punimesh Rik sh 9vj Fshat te K nr 13dt 25.03.2019 fat nr 24seri 73425425 dt 25.07.2019 upr nr 119dt 18.03.2019Mbikqyrje punimesh per rikonstruksionin e shkolles "Fshat"XH & MILER 105,480    25-JUL-19 29-JAN-2020

 Kukes 4444894 82121250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 28393 lik sit nr 3dt 22.11.2019 Rehab i KU Bushat te K nr 05dt 30.08.2019 fat nr 377dt 23.12.2019 seri 72883744PV akt-Kolaud dt 31.12.2019 ngurtesim5%(81640) upr nr 169dt 24.04.2019Rehabilitim i kanalit ujitës Bushat, Njësia Administrative Bicaj Bashkia KukësBE  -  IS   SH.P.K 1,632,804 23-DEC-19 10-DEC-2020

 Kukes 4343566 55921250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 16669 Mbikqy punimesh Rik  i shk te fshatit Shtiqen te K nr 54dt 10.09.2018 fat nr 08seri 42176158 dt21.01.2019 upr nr 323dt 03.09.2018Rikonstruksion i Shkolles se Mesme Shtiqen XHEM NEÇI 195,845    21-JAN-19 11-AUG-2020

 Kukes 4369057 61821250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 19483 lik te sit perf nr 3dt 25.06.2020 Rik shk 9-vjec Fshat dif fat nr 437seri 62475437 dt 03.12.2019 te K nr 12dt 19.03.2019Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Fshat OUEN 2,110,000 03-DEC-19 14-SEP-2020

 Kukes 4444815 82021250012020 2125001 Bashkia Kukes dety prap nr ditari 32383 lik situac nr 2 Rehab i KU Bushat te K nr 05dt 30.08.2019 fat nr 365 seri 72883732 dt 14.11.2019 upr nr 169dt 24.04.2019 ngurtesim 5%(135186)Rehabilitim i kanalit ujitës Bushat, Njësia Administrative Bicaj Bashkia KukësBE  -  IS   SH.P.K 2,703,711 14-NOV-19 10-DEC-2020

10,504,919 
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Shkaku: Mos njohja dhe mos zbatim i ligjit 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara”, Standardit Kombëtar të Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i 

përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare” 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim:Titullari i Bashkisë Kukës në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit të pasqyrojnë në llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” detyrimet për faturat e 

likuiduara në 2020 por me kompetencë vitin 2019, për vlerën 10,504,919 lekë. Gjithashtu, pas 

saktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre në Ministrinë e 

Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Për veprimet e mësipërme mban përgjegjësi Drejtori i Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, z. 

M.I.  

 

Llogaria 85 “Rezultati i ushtrimit”, paraqitet me tepricë kreditore në vlerën 83,975,597 lekë dhe 

paraqet rezultatin nga funksionimi. Ajo është e barabartë me vlerën e të ardhurave që Bashkia 

Kukës trashëgon për t’u përdorur në vitin pasardhës sipas dispozitave ligjore në fuqi dhe në 

përputhje me akt-rakordimin e mbajtur me degën e thesarit mbi fondet që trashëgohen. 

Pasqyra e Performancës financiare (F2) 

-Të ardhurat dhe shpenzimet, e paraqitura në Pasqyrën e Performancës Financiare të Bashkisë 

Kukës më datë 31.12.2020 janë të kuadruara me Degën e Thesarit Kukës, konkretisht: 

Rakordimi të ardhurave 
Emërtimi Vlera sipas Pasqyrës së Performancës Dokumentimi Vlera Dif 

Të ardhurat e krijuara gjatë vitit 193,430,445  Akt rakordimi me Degën e Thesarit 193,430,445   

Granti nga buxheti 1,200,373,701  Sipas çeljes së buxhetit nga MFE 1,200,373,701   

Financim i pritshëm nga buxheti 99,606,460  Sipas llogarisë 7206 99,606,460   

Totali të ardhurave 1,493,410,606  Totali të ardhura 1,493,410,606   

Burimi: Bashkia Kukës 

Rakordimi i Shpenzimeve 
Emërtimi Sipas Situacionit Detyrimet e vitit 2019 Detyrime të vitit 2020 Sipas Pasyrës së Performancës 

601 64,890,639   64,890,639 

602 175,189,800   175,189,800 

604 3,861,131   3,861,131 

606 804,597,341   797,814,962 

63    -6,782,379 

Totali 1,422,999,767   1,409,435,009 

Burimi: Bashkia Kukës 

-Diferenca në shumën 6,782,379 lekë midis shpenzimeve të paraqitura në Pasqyrën e 

Performancës Financiare dhe sipas Situacionit përbëhet nga diferenca e vlerës prej 6,782,379 

lekë "Ndryshimi i gjendjes së inventarit". 

-Në fund të vitit ushtrimor të dy llogaritë e klasës 6 “shpenzimet” dhe klasës 7 “të ardhurat”, janë 

mbyllur duke debituar dhe kredituar respektivisht llogarinë 85 “Rezultati i veprimtarisë 

ushtrimore”, konkretisht: 

Rakordimi të ardhura, shpenzime dhe rezultati 
 Emërtimi Burimi Pasqyra Situacioni Diferenca 

I Totali të ardhura 1,493,410,606 1,493,410,606 0 

II Shpenzime 1,422,999,767 1,409,439,009 6,782,379 

III Rezultati i vitit ushtrimor 83,975,597   

IV Rezultati i vitit ushtrimor 83,975,597   

Burimi: Bashkia Kukës 

-Në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, llogaria 85 "Rezultati nga veprimtaria" paraqitet në shumën 

83,975,597 lekë, e njëjtë me  Pasqyrën e Performancës Financiare.  

Pasqyra e flukseve monetare (F3) 
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Pasqyra e Flukseve Monetare, paraqet rrjedhën e likuiditeteve dhe gjendjen më datë 31.12.2020. 
Nr.Rubrike PERMBAJTJA Periudha Raportuese Periudha Paraardhëse 

(b) (c) (1) (2) 

I Veprimtaritë e shfrytëzimit 31,680,528 69,465,703 

II Veprimtaritë e investimeve 56,590,757 1,628,934 

III Transferta e të tjera -3,369,080 -3,605,126 

IV Teperica në fillim të vitit ushtrimor 108,870,931 41,381,420 

V Teprica e Likujditeteve  ne fund te   vitit ushtrimor 193,773,136 108,870,931 

Burimi: Bashkia Kukës 

-Nga kontrollet e kryera rezultoi se teprica e llogarisë së likuiditeteve më datë 31.12.2020, e 

paraqitur në këtë pasqyrë rezulton në shumën 193,773,136 lekë dhe kuadron me tepricën e 

likuiditeteve të paraqitur në Pasqyrën e Pozicionit Financiar, në Aktiv "Mjetet monetare dhe 

ekuivalentët e tyre" e cila paraqitet në shumën 193,773,136 lekë.  

Plotësimi i Pasqyrës së Flukseve monetare është bërë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në 

Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.6 “Rregullat e plotësimit të pasqyrës 

financiare individuale të flukseve monetare”. 

Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4) 
  Fonde bazë  Fonde të Rezultatet Rezultatet Gjithësej 

Referen E M Ë R T I M I  dhe Grante tjera  e Mbartura e Ushtrimit Aktive/neto 

  Kapitale   të veta Teprioc/Deficit Teprioc/Deficit Fonde/ Neto 

101 i.Aktivet Neto/Fondet Neto   2,914,284,951    2,914,284,951 

 
ii.Ndryshimet Ne Aktivet/ Fondet 
Neto(1+2) 

143,591,698 -87,056,934 -1,720,396 83,975,597 138,789,965 

 1.Nga Burime Te Brendshme  143,591,698 -87,056,934 -1,720,396 83,975,597 138,789,965 

105,  Nga grantet e brendshme kapitale(+) 51,184,516 53,656,560   104,841,076 

1016, 

1059 

Nga Transfertat  e brendshme te AAGJ, 

Dhurata ne natyre, (+,- ) 
 

6,221,832. 
  6,221,832 

12 Nga Rezultatet e mbartura(+,- ) 12,866,918  79,540,264  92,407,182 

85 Nga Rezultatet e vitit ushtrimor(+,-) 79,540,264  -81,260,660 83,975,597 82,255,201 

1013 Nga konsumi i AAGJ(-)  -139,811,294   -139,811,294 

1015 
Nga nxjerrjet jashteperdorimit  dhe 
demtimet(-) 

 -7,124,032   -7,124,032 

 TOTALI  3,057,876,649 -87,056,934 -1,720,396 83,975,597 3,053,074,916 

Burimi: Bashkia Kukës 

-Nga verifikimi i kryer rezultoi se vlera totale e Aktiveve neto/fonde neto të paraqitura në 

"Pasqyrën e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto", është e barabartë me vlerën e tyre të 

paraqitur në pasqyrën e "Pozicionit financiar", në shumën 3,053,074,916 lekë. Në këtë pasqyrë 

janë paraqitur saktë grantet bazë (çelja e vitit), rezultati i vitit të mëparshëm si dhe rezultatet e 

ushtrimit. 

-Vlera prej 104,841,076 lekë, përfaqëson gjithë shtesat e aktiveve neto/fonde neto gjatë vitit 

ushtrimor, të pasqyruara në të njëjtën vlerë edhe në Librin e madh në kredi të llogarisë 101 

"Fonde bazë". 

-Vlera prej 139,811,294 lekë, përfaqëson amortizimin vjetor. 

-Vlera prej 174,662,383 lekë, përfaqëson rezultatin financiar të vitit ushtrimor pasqyruar në llog. 

85 dhe llog. 12. 

-Nga auditimi rezultoi se fondet neto të pasqyruara në Pasqyrën "Ndryshimi në fondet 

neto/aktivet neto" në shumën 3,053,074,916 lekë kuadron me pasqyrimin e tyre në pasqyrën e 

"Pozicionit financiar".  

Plotësimi i Pasqyrës së Aktiveve neto/Fonde neto është bërë në përputhje me kërkesat e 

përcaktuara në Udhëzimin nr. 8, datë 09.03.2019, Kapitulli III, pika 3.5 “Rregullat e plotësimit të 

pasqyrës financiare individuale të ndryshimeve në Aktivet neto/Fondet neto”. 

Kriteri: Ligji 10296 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 30 datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” pikat nga 26-30, si dhe 

pikën 74. 
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Ligji 28/2018 datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”ligjin 9228 datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 4, Urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “ 

Për shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare”  

- VKM nr. 25 20.01.2001 “Për miratimin e planit kontabël publikë organeve të pushtetit lokal, 

institucioneve shtetërore qendrore dhe lokale si dhe njësive që varen prej tyre”, udhëzimit nr 14 

datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare të vitit 2006 për 

institucionet qendrore , organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive 

të menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj” kapitulli II pika 2, 

seksioni “Llogaria 8424 Transferime për debitore te konstatuar e te ngjashëm”, si dhe ligji 10296 

datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

- ligjin 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 6, 7, 9 dhe 10 dhe 

ligji 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 8 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42. 

 

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik, me vlera të larta 

dhe të vogla, si dhe zbatimin e kontratave të punimeve, bazuar në kërkesat e kuadrit ligjor 

për Prokurimin Publik 

 

-Programimi i nevojave, përgatitja e regjistrit të prokurimeve. 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/ shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimor. Programi i 

nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e 

shërbime mallra, të cilat janë miratuar me VKB.  

Nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kukës janë hartuar regjistrat e parashikimit të prokurimeve 

publike për vitet 2018, 2019 dhe 2020, të cilët janë raportuar në APP në sistemin elektronik si 

dhe në degën e thesarit. Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë më parë kërkesat nga 

secili sektor përfitues i mallit, punës apo shërbimit të planifikuar. Janë bërë konsultime me 

komunitetin për përparësinë e investimeve. Vlerat e prokurimeve janë në përputhje me buxhetin 

dhe të mbështetura me fonde buxhetore. Për sa më sipër, u krahasuan vlerat e regjistrit të 

prokurimeve me vlerat e miratuara në buxhet për secilin prokurim. Gjithashtu, u verifikua 

kohëzgjatja e secilit investim. Urdhrat e prokurimit janë vulosur në thesar, përpara fillimit të 

procedurës së prokurimit. U verifikua lista e investimeve të kryera dhe konstatohet se nuk ka 

angazhime buxhetore të pa miratuara në Këshillin Bashkiak Kukës. 

Ka pasur ndryshime në regjistrin e prokurimeve në vlera dhe në numër procedurash që kanë qënë 

të mbështetura me fonde buxhetore përkatëse përpara se të bëhej ndryshimi, duke u miratuar më 

parë në Këshillin Bashkiak Kukës. 

Regjistrat e realizimit të prokurimeve reflektojnë saktë prokurimet e kryera gjatë vitit. 

 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetuara. 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, 

pasi shqyrtoj bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke 

shqyrtuar dhe analizuar dokumentet e paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik 

të evidencave dhe atyre elektronike të marra nga sistemi i APP, konstatoi shkelje të akteve 
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ligjore/ nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme janë trajtuar në 

vijim. 

Bashkia Kukës për periudhën 2018-2020 ka zhvilluar gjithsej 55 procedura prokurimi me vlera 

të larta, me vlerë të fondit limit 333,586,012 lekë, vlerë të kontratës 320,385,743.50 lekë, 

diferencë midis tyre prej 13,200,268.50 lekë. 

 

Për vitin 2018: Bashkia Kukës ka zhvilluar gjithsej 19 procedura prokurimi me vlera të larta, me 

vlerë të fondit limit 94,071,600 lekë, vlerë të kontratës 89,792,064 lekë, diferencë midis tyre prej 

4,279,536 lekë.  

Tabela mbi kontratat e realizuara sipas llojit dhe burimit të financimit për vitin 2018 
VITI 2018 

EMËRTIMI VLERA 000/Lekë Në % ndaj fondit 

Fondet prokuruar gjithsej 94,071.60 100.00% 

Nga të cilat  -  0.00% 

Në fushën e ndërtimit 5,624.80 5.98% 

Në fushën e shërbimeve/blerjeve 88,446.80 94.02% 

Financime nga Bashkia/Grande 94,071.60 100.00% 

Financim nga FZHR  -  0.00% 

Financim me grande specifike .- 0.00% 

Për vitin 2019: Bashkia Kukës ka zhvilluar gjithsej 15 procedura prokurimi me vlera të larta, me 

vlerë të fondit limit 107,744,130 lekë, vlerë të kontratës 105,214,272 lekë, diferencë midis tyre 

prej 2,529,858 lekë.  
Tabela mbi kontratat e realizuara sipas llojit dhe burimit të financimit për vitin 2019 

VITI 2019 

EMERTIMI  VLERA 000/Lekë Në % ndaj fondit 

Fondet prokuruar gjithsej 107,744.13 100.0% 

Nga të cilat -  0.0% 

Në fushën e ndërtimit 50,416.30 46.8% 

Në fushën e shërbimeve/blerjeve 84,217.80 78.2% 

Financime nga Bashkia/Grande 68,822.43 63.9% 

Financim nga FZHR 24,582.90 22.8% 

Financim me grande specifike 14,338.80 13.3% 

Për vitin 2020: Bashkia Kukës ka zhvilluar gjithsej 19 procedura prokurimi me vlera të larta, me 

vlerë të fondit limit lekë 135,770,282 lekë, vlerë të kontratës 129,937,907.50 lekë, diferencë 

midis tyre prej 6,390,874.50 lekë (26,500,000 lekë është vlera e procedurave në proces). 
Tabela mbi kontratat e realizuara sipas llojit dhe burimit të financimit për  vitin 2020 

VITI 2020 

EMERTIMI VLERA 000/Lekë Në % ndaj fondit 

Fondet prokuruar gjithsej 161,730.29 121.19% 

Nga të cilat -  0.00% 

Në fushën e ndërtimit 39,162.02 29.34% 

Në fushën e shërbimeve/blerjeve 122,568.27 91.84% 

Financime nga Bashkia/Grande  115,648.56 86.66% 

Financim nga FZHR  -  0.00% 

Financim me grande specifike  46,081.73 34.53% 

 

Titulli i 

Gjetjes 1: 

Mos likuidim në afat i kontratave të lidhura për shërbime dhe investime. 

Situata: Për aktivitetin e vitit 2018, vlera e kontratave të lidhura paraqitet në shumën 

89,792 mijë lekë, ku gjatë vitit ushtrimor 2018 është likuiduar vlera 75,980 mijë 

lekë ose 85 % e vlerës së kontratave të lidhura, dhe mbeten pa likuiduar akoma 

vlera prej 13,812 mijë lekë ose 15 % e vlerës së kontratave. 

Për aktivitetin e vitit 2019, konstatohet se vlera e kontratave të lidhura për 

likuidim paraqitet ne shumën 105,214 mijë lekë, ku gjatë vitit ushtrimorë 2019 



75 
 

është likuiduar vlera 78,127 mijë lekë ose 74 % e vlerës së kontratave të lidhura 

dhe mbetet pa likuiduar akoma vlera prej 27,087 mijë lekë ose 26 % e vlerës së 

kontratave. 

Për aktivitetin e vitit 2020, vlera e kontratave të lidhura paraqitet ne shumën 

129,397 mijë lekë, ku gjatë vitit ushtrimorë 2020 është likuiduar vlera 85,798 

mijë lekë ose 65 % e vlerës së kontratave të lidhura. dhe mbetet pa likuiduar 

akoma vlera prej 43,599 mijë lekë ose 35 % e vlerës së kontratave. 

Nga Bashkia Kukës paraqitet vlera 77,977 mijë lekë detyrime të trashëguara për 

të tretët në fund të vitit 2020, nga auditimi konstatohet që Bashkia ka detyrime të 

pa paguara ndaj të tretëve në vlerë 97,977 mijë lekë. 

Kriteri: Veprimeve në kundërshtim me nenin 52- Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 

9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.05.2014; 

Udhëzimin udhëzimi plotësues i MF nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 

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

Vendore”.  

Impakti: Rritjen e pa argumentuar të gjendjes së faturave të pa likuiduara në fund të 

periudhave ushtrimore, duke rritur kështu borxhin që bashkia ka ndaje të tretëve. 

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave drejtues në mos ndjekjen e radhës së pagesave. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi Titullari i Autoriteti Kontraktor dhe Drejtoria e Financë dhe Menaxhim Buxhetit, 

të marrë masat për organizimin e mbajtjen e kontabilitetit sipas kërkesave të 

ligjit, duke kontabilizuar të drejtat dhe detyrimet ndaj të tretëve në momentin e 

konstatimit, të merren masa për shlyerjen në kohë të detyrimeve kreditore, në 

përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe të eliminohet praktikat që sjellin shtesë 

detyrimesh të prapambetura. 

Për mos likuidimin në afat të kontratave të lidhura për shërbime dhe investime ngarkohen me 

përgjegjësi z. B.Sh me detyrë ish Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 01.01.2018-

31.07.2019 dhe z. S.Gj me detyrë Kryetar i Bashkisë Kukës për periudhën 02.08.2019 e në vijim, 

z. A.V me detyrë ish drejtor i DFB, z. S.M me detyrë ish Drejtor i DFB dhe z. M.I me detyrë 

Drejtor i DFB, në cilësinë e Nëpunësit zbatues. 

 

- Rezultatet e auditimit të procedurave periudha 01.01.2018 – 31.12.2020. 

Referuar të dhënave të materialitetit dhe riskut të llogaritur nga grupi i auditimit, (mbulimi me 

auditim për periudhën e audituar) mbi bazën e të dhënave nga subjekti nga 55 procedurat e 

zhvilluara për periudhën 2018-2020, janë audituar 7 procedura në vlerën totale të fondit limit 

127,247, 543 lekë, vlerë të kontratës 125,071,975 lekë, diferencë midis tyre prej 2,175,586 lekë. 

Shprehur në përqindje për vitet 2018, 2019 e 2020 janë audituar 12.72 % e numrit të procedurave 

të zhvilluara 38 % për fondin limit dhe 39 % e vlerës së kontratave të lidhura për tre vite. 

Përzgjedhja e procedurave të auditimit u bë bazuar në madhësinë e vlerës së kontratës, por jo 

vetëm, është marrë parasysh edhe riskun lidhur me natyrën e objektit të prokurimit, si në rastin e 

blerjes së mjetit të transportit tip kamion, pasi nisur nga auditime të tjera të mëparshme, këto 

objekte prokurimi kanë rezultuar me risk të lartë, pavarësisht vlerës së fondit limit. 

 

Titulli i Gjetjes 

2: 

Aplikimi i kritereve në procedurat e prokurimit, jo në përputhje me aktet 

ligjore/nënligjore të PP 



76 
 

Situata: Nga auditimi dhe pas shqyrtimit të kundërshtive të paraqitura nga subjekti Bashkia 

Kukës me shkresën nr. 3166/21 Prot., datë 23.07.2021, është konstatuar se 7 

procedura me vlerë kontrate 125,071 mijë lekë, kriteret e vendosura nuk janë në 

përputhje me aktet ligjore/nënligjore të LPP, duke bërë që direkt ose indirekt të 

kemi mos pjesëmarrje të OE në gara, duke ulur kështu numrin e pjesëmarrësve në 

procedura, pasi kriteret nuk janë në përputhje me zërat e preventivit, konkretisht në 

procedurat e pasqyruara në tabelën e mëposhtme. 
 Objekt prokurimi OE Fitues 

 

Kontrata 

Nr/ datë pa Tvsh 

 Viti 2018    

1 Blerje mjetesh dhe makinerish “O...” Shpk nr. 29, datë 

10.07.2018 

9,275,000 

2 Rikonstruksion i Shkollës se Mesme Shtiqen “N...” Shpk nr. 522, datë 

10.09.2018 

17,454,933 

3 Rikonstruksion i Shkollës 9-vjeçare Mamëz “N...” Shpk nr. 57, datë 

17.09.2018 

20,423,702 

 Viti 2019    

4 Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare - Fshati Fshat BOE O...”&“Sh...-Al” nr. 12, datë 
19.03.2019 

17,155,882 

5 Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Kukës BOE E... & D... Oil nr. 23, date 

17.04.2019 

13.600.000 

6 Restaurim i lapidarit dhe varrezave të dëshmorëve BOE"L...´ K..." nr. 522, datë 
10.09.2019 

16.382.440 

 Viti 2020    

7 Blerje mjetesh dhe makineri për mirëmbajtjen e 

rrugëve 

“T..." Shpk nr. 67, datë 

02.09.2020 

30.780.000 

    125,071,975 
 

Kriteri: Veprime në kundërshtim me pikën 2 të nenit 61, të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” me ndryshime dhe 

VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe 

disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, ngarkon me 

përgjegjësi anëtarët e NJHDT sipas procedurave. 

Impakti: Vendosja e kritereve jo në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, ka çuar 

në uljen e numrit të operatorëve pjesëmarrës në procedurë dhe zhvillimin e tyre me 

një operator, duke eliminuar kështu konkurrencën midis operatorëve dhe përdorimin 

efiçent të fondeve publike. 

Shkaku: Moszbatim i akteve ligjore e nënligjore të Prokurimit Publik nga ana e  anëtarëve të 

Njësisë së Hartimit të Dokumenteve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, Bashkia Kukës, 

për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialist të 

fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknike dhe 

kritereve sipas llojit të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe e 

gjithë proceduara e ndjekur të dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes. 

 

Titulli i Gjetjes 

3: 

Nga KLSH, u konstatua se OE/BOE të shpallur fitues nga KVO, nuk plotësojnë 

kriteret e DST të miratuara nga AK, për periudhën 01.01.2018 – 31.12.2019. 

Situata: Nga auditimi dhe pas shqyrtimit të kundërshtive të subjektit të audituar me shkresën nr. 

3166/21 Prot, datë 23.07.2021, u konstatua se nga 7 procedura të audituara në 5 procedura 

me vlerë kontrate 102,196 mijë lekë, janë konstatuar shkelje, ku nga hartuesi i analizave 

teknike të çmimeve, është përllogaritur gabim FL (Restaurim i lapidarit dhe varrezave të 

dëshmoreve) dhe KVO janë kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e 
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kritereve, duke mos anuluar procedurën dhe zhvilluar procedurë të re, me kritere më të 

favorshme për rritjen e numrit të pjesëmarrësve në procedurë, kjo për të shmangur 

paligjshmërinë e përdorimit të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për 

vlerën prej 88,783 mijë lekë pa Tvsh, konkretisht pasqyra: 
 Objekt prokurimi OE Fitues 

 

Kontrata 

Nr/ datë pa Tvsh 

 Viti 2018    

1 Rikonstruksion i Shkollës së Mesme Shtiqen “N...” Shpk nr. 522, datë 

10.09  

17,454,933 

2 Rikonstruksion i Shkollës 9 Vjeçare Mamëz “N...” Shpk nr. 57, datë 17.09. 20,423,702 

 Viti 2019    

3 Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare - Fshati Fshat BOE O...” &“Sh...-

Al” 

nr. 12, datë 19.03  17,155,882 

4 Restaurim i lapidarit dhe varrezave të dëshmorëve BOE"L...´ K..." nr. 522, datë 
10.09 

2,968,680 

 Viti 2020    

5 Blerje mjete dhe makinerish për mirëmbajtjen e 

rrugëve 

“T..." Shpk nr. 67, datë 02.09 30,780,000  

    88,783,197 
 

Kriteri: Veprime në kundërshtim me nenet 1, 2, 20, 24, 46, 53 dhe 55 të ligjit nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 797, datë 

29.12.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 914, datë 29.12.2014, të 

Këshillit të Ministrave,” për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të 

ndryshuar ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO, sipas procedurave 

respektive. 

Impakti: Nga vlerësimi jo i drejtë i operatorëve në garë, veprime në paligjshmëri të 

përdorimit të fondeve me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet për vlerën 118,638 

mijë lekë pa TVSH. 

Shkaku: Nga mos vlerësim i drejtë i kritereve kualifikues sipas DST, dhe në përputhje me 

dispozitat e ligjit të LPP dhe VKM nr. 914. 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Kukës në cilësinë e titullarit të Autoritetit Kontraktor (AK), 

nëpërmjet strukturave përkatëse, të nxjerrë përgjegjësitë dhe të marrë masa të 

menjëhershme për eliminimin e praktikave të kualifikimit dhe shpalljes fitues të 

operatorëve ekonomikë në kushtet e mosplotësimit të kritereve të miratuara në DST, 

pasi operatorët ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e vendosura nga autoriteti 

kontraktor, nuk garantojnë cilësinë e punës/ mallit dhe shërbimit, kjo për të 

shmangur paligjshmërinë e përdorimit të fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencë 

dhe efektivitet. 

 
Për aktivitetin e vitit 2018. 

I. Tender i zhvilluar me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish”, i zhvilluar më datë 18.06.2018., 

Bashkia Kukës, me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi: nr. 195, datë 16.05.2018 Njësia e hartimit të DT, 

 Nr. 738 datë 28.03.2018 

H.M 

I.B  
Sh.Sh 

KVO 
Nr. 196 datë 16.05.2018 

D N. Kryetar 

G.Ç,anëtar 
S.C anëtar 

Lloji i procedurës: E hapur 

Fondi limit: 9,333,333 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Buxheti i shtetit 

&Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:2 OE fitues: “O...” Shpk  Miratimi i procedurë nr. 2943, datë 
05.07.2018 S`kualifikuar OE:1 

Ankimime për DT: 0 Vlera e fituar 9,275,000 lekë pa 

Tvsh 

Kontrata nr. 29, datë 10.07.2018 

Data e hapjes se tenderit 12.06.2018; 18.06.2018 Diferenca nga fondi limit  
58,333  lekë pa Tvsh Vlera e kontratës 9,275,000 lekë pa Tvsh 

Ankimime për vlerësim ka 

Titullari i AK: B.Sh Afati 15 ditë nga lidhja e kontratës 
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Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotësuar kriteret e kërkuara 

të Dokumenteve të Tenderit 

Situata: 

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për përllogaritjen e fondit limit ka dalë Urdhri nr. 191, datë 15.05.2018 i Titullarit të AK, ku 

është përcaktuar për këtë qëllim Komisioni i Përllogaritjes së Fondit limit i përbërë nga z. A.P 

(kryetar), me detyrë Shef i Sektorit të Shërbimeve Publike, z. M.G, me detyrë Specialist në 

Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe z. A.B, me detyrë Specialist në Drejtorinë e 

Taksave dhe Tarifave Vendore. 

Nga auditimi dosjes se prokurimit rezulton se Komision i Përllogaritjes së Fondit limit nuk ka 

hartuar procesverbal në zbatimin të urdhrit për dokumentimin dhe argumentimin e përllogaritjes 

së fondit limit, specifikimeve teknike dhe preventivit. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 

Për miratimin e Rregullave te Prokurimit Publik”, Neni 59, ku citohet: 
Neni 59 “Përllogaritja e Fondit Limit. 

1. Përllogaritja e vlerës limit të kontratës bëhet nga njësia e prokurimit, nëse kjo detyrë nuk i është ngarkuar një 

strukture të posaçme. 

2.“Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të argumentojë dhe të dokumentojë 

përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në specifikimet teknike të objektit që prokurohet”. 

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi Komisioni i Përllogaritjen së Fondit Limit i 

përbërë nga z. A.P, z. M.G, dhe z. A.B. 

 

Në DT,  Shtojca Extra “Formulari i Çmimit të Ofertës” janë kërkuar 
BLERJE MJETESH DHE MAKINERISH 

Nr. Emërtimi i automjetit Njësia  Sasia 

1 Kamion me Vinç   

2 Bjellorus   

3 Autoveturë (furgon 8+1)   

4 Automjet (Fuoristradë)   

Në DT, Shtojca 10 “Specifikimet Teknike” , janë përshkruar  karakteristikat teknike të mjeteve 

dhe makinerive që prokurohen. 

NjP ka hartuar procesverbalin nr. 3, datë 30.03.2018 “Për përzgjedhjen e OE pjesëmarrës në 

procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish”. 

Sipas AK gjatë fazës së ngarkimit të dokumenteve në sistem, është bërë ndryshimi në 

Dokumentet e Tenderit (DT) dhe fillimisht sipas kërkesave të përcaktuara në manualin e APP-së, 

Administratori i SPE fillimisht bëri pezullimin e procedurës në sistemin elektronik të 

prokurimeve n1 SEP. Pas riverifikimit të DT, Njësia e Prokurimit hartoi ndryshimet shtesë në 

këto dokument si vijon: 

a. Ndryshoi Shtojcën 12 të DT "Sasia dhe grafiku i lëvrimit" sipas formularit bashkangjitur në 

sistemin e prokurimit elektronik. 

b. Ndryshoi Shtojcën Extra të DT "Formulari i çmimit të ofertës" sipas formularit bashkangjitur 

në sistemin e prokurimit elektronik. 

c. Ndryshoi Shtojcën 10 të DST "Specifikimet teknike" sipas formularit bashkangjitur në 

sistemin e prokurimit elektronik. 

Ndryshimet e sipërcituara janë pasqyruar në procesverbalin nr. 3, datë 22.05.2018 “Për 

ndryshimin e dokumenteve të tenderit si dhe shtyrjen e afatit të dorëzimit të ofertave për 

procedurën e prokurimit konstatohet që sasia e mallit që kërkohet dhe afati i lëvrimit të mallit 

është:  

Sasia e mallit që kërkohet:  
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 Bjellorus - 1 

 Automjet (Fuoristradë) – 1 

 Autoveturë (furgon 8+1) - 1 

Afatet e lëvrimit:   

-Brenda 15 ditëve nga nënshkrimi i kontratës në vendndodhjen e përcaktuar në DT. 

Ndryshimi i sasisë të mjeteve dhe makinerive pa ndryshuar vlerën e fondit limit është në 

kundërshtim me: 

Nenin 9 pika 1 “Vlera limit e kontratës publike është shuma totale, pa Tvsh, e llogaritur nga 

autoriteti kontraktor përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit. 

Nenin 11, pika 3/b“Përmbajtja e dokumenteve standarde të tenderit” 

- Autoriteti Kontraktor në dokumentet e tenderit parashikon sasinë e mallrave që do të lëvrojë si 

dhe grafikun e lëvrimit të mallrave. 

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi: Komisioni i Përllogaritjen së Fondit Limit i 

përbërë nga z. A.P, z. M.G, dhe z. A.B dhe Njësia e Prokurimit. 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO 

KVO në datën 26.06.2018 ka formuluar/nënshkruar procesverbalin nr. 2 “Për shqyrtimin, 

vlerësimin, kualifikimin, si dhe klasifikimin e ofertave të prokurimit me objekt: “Blerje mjetesh 

dhe makinash”, 

Nga KVO është hartuar Vendimi nr. 29 Prot, datë 26.06.2018 “Për kualifikimin dhe 

skualifikimin e operatorëve ekonomik”. 

Raporti Përmbledhës me nr. 2942 Prot, datë 05.07.2018, është formuluar/nënshkruar nga anëtarët 

e KVO. Kanë paraqitur oferta dy Operator Ekonomik: 

- është kualifikuar “O...” Shpk me vlerë ekonomike të ofertës 9,275,000 lekë pa Tvsh  

- është skualifikuar “L...” Shpk me vlerë ekonomike të ofertës 9,278,000 lekë pa Tvsh  

Miratimi i procedurës së prokurimit me nr. 2943 Prot., datë 05.07.2018, nga Titullari i AK, dhe 

shpalljen fitues të OE “O...” Shpk me vlerë të ofertës 9,275,000 lekë pa Tvsh. 

Në datën 10.07.2018 është lidhur kontrata me nr. 29 Prot, datë 10.07.2018 midis AK Bashkia 

Kukës dhe operatorit ekonomik fitues “O...” Shpk, me objekt “Blerje makinerish dhe mjetesh”, 

me vlerë 9,275,000 lekë.  

Nga auditimi konstatohet se kanë marrë pjesë në tender 2 OE, ku është kualifikuar dhe është 

shpallur fitues OE “O...” Shpk me vlerë të ofertës 9,275,000 lekë pa Tvsh, dhe është skualifikuar 

OE “L...” Shpk me vlerë të ofertës 9,278,000 lekë.  

Nr. Subjekti Oferta në lekë pa TVSH Kualifikuar/skualifikuar NIPT 

1 O... shpk 9,275,000 Kualifikuar, fitues K17529215O 

2 L... shpk 9,278,000 Skualifikuar L5152300IS 

 

Nga auditimi në lidhje me operatorin ekonomik të shpallur fitues OE “O...” ShPK, nga 

dokumentacioni i administruar u konstatuan këto mangësi: 

Në shtojcën 10 specifikimet teknike thuhet: “Përshkrimi i kërkesave të zbatimit në lidhje me to: 
“Në çmim përfshihen të gjitha shpenzimet për taksat, tarifat doganore, targat dhe regjistrimi i automjeteve dhe te 

gjitha detyrimet fiskale ne funksion te shitjes”.  

Çdo shmangie nga kërkesat e mësipërme është kusht skualifikues. 

 Për mjetin me targë AA368TY, Tip Fouristradë.  

Nuk është paraqitur dokumentacion për pagesën e taksës vjetore. 

 Për mjetin Tip Bjellorus 
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Nuk është paraqitur dokumentacion që vërteton pagimin doganor. 

OE nuk ka përmbushur kriterin e kapacitetit teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit 

pika 2.3.5 ku thuhet:“Për kategorinë e mjeteve dhe makinerive për të cilat aplikohet (lejohet 

qarkullimi në rrugë) dhe është e detyrueshme të paraqesë dokumentacionin si më poshtë për 

mjetet: 1. Leje e qarkullimit 2. Certifikatë pronësie 3. Certifikatë Kolaudimi nga SGS 4. 

Certifikatë e prodhimit dhe origjinës së mallit 6. Fotografi për secilin prej mjeteve të kërkuara” 

OE për mjetin Bjellorus nuk ka paraqitur dokumentacionin shoqërues, por ka paraqitur një 

deklaratë ku OE citohet: “Garantojmë se Bjellorusi tip CASE, me nr Shasie N5GH02317 ka 

blerë një mjet të tillë dhe se është rrugës për në doganë. Nuk është parashikuar në DST se 

Operatori duhet të paraqes një deklaratë të tillë, por kërkohet dokumentacioni sipas Pikës 

2.3.5 të sipërcituar. 
Polica e Sigurimit dhe Kontrolli Teknik i mjetit mbajnë datën 22.06.2018, pas datës së hapjes së 

ofertave.   

Kualifikimi i Operatorit Ekonomik që nuk plotëson kriteret e vendosura në DST dhe 

specifikimet teknike është i padrejtë nga ana e KVO-së.   

Në këto kushte operatori ekonomik “O...” Shpk duhej skualifikuar dhe procedura duhej 

anuluar, veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9643 datë. 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik” i ndryshuar.  

Raporti Përmbledhës mbi zhvillimin e procedurave të prokurimit me objekt:"Blerje mjetesh 

dhe makinerish" me nr. 2312 Prot., datë 05.07.2018: 

 

Me Urdhër nr. 263, datë 05.07.2018 “Për ngritjen e Komisionit të marrjes në dorëzim të mallit 

mjete dhe makineri”: janë caktuar z. A.C- Kryetar, z. R.Sh e M.M, Anëtar. 

 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nënshkruar nga znj. I.B, z. H.M 

e z.G.Ç (z. Sh.Sh, z. S.C, z. A.P, z. M.G e z. A.Bnuk kanë nënshkruar), Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 

28.09.2021. 

Pretendimi i subjektit: 

Observacioni është identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresën 3166/21 Prot., datë 

23.07.2021.  

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Grupi i auditimit e ka trajtuar këtë observacion hollësisht në Projekt Raport. Për arsye se nuk keni fakte dhe prova 

ligjore të reja kundërshtitë tuaja nuk merren në konsideratë. 

 
II. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës së mesme, Shtiqen”, Bashkia Kukës, me 

këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi: nr. 242 datë 20.06.2018 Njësia e hartimit të DT, 

 nr. 242 datë 20.06.2018 

G.Ç 
M.M 

V.Ç 

KVO 
nr. 243 datë 20.06.2018 

D.N 
B.Sh 

B.Sh 

Lloji i procedurës: E hapur 

Fondi limit:17,842,990 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Buxheti i shtetit 
&Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:3 OE fitues: “N...” Shpk Miratimi i procedure nr. nr. 3434 Prot., 

datë 30.08.2018 S`kualifikuar OE:2 

Ankimime për DT: 1 në AK Vlera e fituar 17,454,933 lekë Kontrata nr. 522, datë 10.09.2018 

Data e hapjes se tenderit 06.08.2018 Diferenca nga fondi limit  
388,057 lekë pa Tvsh Vlera e kontratës  17,454,933 lekë pa 

Tvsh Ankimime për vlerësim ka 

Titullari i AK: B.Sh Afati 4 muaj nga lidhja e kontratës 

Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotësuar kriteret e kërkuara 

të Dokumenteve të Tenderit 
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Situata: 

Përllogaritja e fondit limit: në shumën 17,842,989 lekë pa Tvsh, i është dërguar Bashkisë 

Kukës (pa shkresë shoqëruese) nga Ing. Xh.N me nr. licence K 1034/1, datë 19.04.2010 së 

bashku me: Preventivin me çmime; Projektin; Planimetrinë; Specifikimet teknike.  

Nga ana e NjP është mbajtur Proces Verbali nr. 1, datë 20.06.2018 “Për argumentimin dhe 

dokumentimin e vlerës së Fondit Limit për procedurën e prokurimit.  

Hartimi i dokumenteve të tenderit 

Për llogaritjen e fondit limit ka dalë Urdhri nr. 242, datë 20.06..2018, nga Titullari i AK, ku është 

përcaktuar për këtë qëllim Njësia e Prokurimit nga z. H.M, me detyrë specialist i prokurimeve 

publike, z G.Ç, me detyrë Drejtor i Drejtorisë Juridike, Prokurimeve dhe TI, z. V.Ç me detyrë 

Drejtor i Drejtorisë së PKZHT-së, ka hartuar kriteret e veçanta të kualifikimit, për të cilat është 

mbajtur procesverbali nr. 1, datë 21.06.2018, “Për argumentimin dhe dokumentimin e vlerës së 

fondit limit për procedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme 

Shtiqen”, përllogaritja e fondit limit e shprehur sipas NJP është e bazuar në preventivin e 

objektit, zërat e punimeve të cilat janë llogaritur duke përdorur çmimet e manualit teknik të 

miratuara me VKM nr. 629, datë 15.7.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”. 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Procedura është hapur me datë 06.08.2018 ora 10.00 dhe 

rezulton se kishin paraqitur ofertat dhe dokumentacionin ligjor subjektet e mëposhtme: 

1.“N...” Shpk, me NIPT K31329048I, me vlerë ekonomike të ofertës 20,423,702 lekë pa Tvsh. 

(njëzetmilion e katërqind e njëzet e tremijë e shtatëqind e dy). 

2. “A... Konstruksion” Shpk, me NIPT J61812013R, me vlerë ekonomike të ofertës 19,708,071 

lekë pa Tvsh. (nëntëmbëdhjetë e shtatëqind e tetëmijë e shtatëdhjetë e një) 

3. “E...-Vl” Shpk, me NIPT K67106202Ë, nuk ka paraqitur ofertë ekonomike.  

4. BOE “O...” & “J...” Shpk, me NIPT-e respektive J88511208S & J68007522L, me vlerë 

ekonomike të ofertës 20,400,820 lekë pa Tvsh. (njëzet milion e katërqind mijë e tetëqind e njëzet)  

-KVO ka mbajtur procesverbalin nr. 1, datë 06.08.2018 për hapjen e ofertave të procedurës së 

prokurimit. 

- KVO me procesverbalin e datës 06.08.2018, pas procedurës së shkarkimit të dokumenteve nga 

sistemi dhe verifikimit të dokumentacionit ligjor – ekonomik, duke gjykuar se i nevojitet më 

shumë se 1(një) ditë pune për të përfunduar veprimtarinë e tij, vendosi :Shtyrjen e procedurave 

të prokurimit për procesin e vlerësimit, kualifikimit dhe klasifikimit përfundimtar të ofertave 

me datë 17.08.2018, ora 13:00. 

Në datën 06.08.2018 është hartuar nga KVO vendimi nr. 33, datë 06.08.2018, Për shtyrjen e 

afatit të vlerësimit kualifikimin dhe skualifikimin e operatorëve. 

Në datën 17.08.2018 KVO ka mbajtur procesverbalin nr. 2 mbi shqyrtimin vlerësimin e ofertave. 

Në proces verbalin  nr. 2, datë 17.08.2018, Komisioni i Vlerësimit të Ofertave shprehet se: Me 

datë 06.08.2018, anëtarët e KVO-së kanë shkarkuar nga SEP (Sistemi Elektronik i Prokurimeve) 

dokumentacionin administrative-ligjor të paraqitura nga subjektet pjesëmarrëse. 

KVO në proces verbalin nr. 2, datë 27.08.2018, shprehet për kualifikimin e OE “N... ” Shpk me 

drejtues ligjor Xh.N, me Vendimin nr. 38, datë 17.08.2018, “Për shqyrtimin, vlerësimin, 

kualifikimin e ofertave të paraqitura nga OE pjesëmarrës në procedurën e prokurimit”. 

Është kualifikuar OE “N...” Shpk, me ofertën e paraqitur 20,423,702 lekë pa Tvsh (24,508,443 

lekë me Tvsh). 

KVO ka formuluar/nënshkruar Raporti Përmbledhës me nr. 3434 Prot.,i datës 30.08.2018, në të 

cilin është kualifikuar “N... ” Shpk me vlerë të ofertës 17,454,933 pa Tvsh 
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Me shkresën nr. 3434 Prot, datë 30.08.2018, Titullari i AK, ka miratuar procedurën e KVO dhe 

shpalljen fitues të OE “N... ” Shpk. 

Duke iu referuar proçedurës së lartpërmendur, është informuar OE “N...” Shpk se oferta e 

paraqitur, me vlerë: 20,423,702 (njëzetëmilion e katërqind e njëzet e tremijë e shtatëqind e dy) 

lekë pa Tvsh, është identifikuar si ofertë e suksesshme. 

Njoftimi i Klasifikimit përfundimtar është bërë në datë: 22.08.2018 Ankesa: Nuk ka 

Në datën 10.09.2018 është lidhur kontrata me nr. 52 Prot, datë 10.09.2018 midis AK Bashkia 

Kukës dhe OE fitues “N...” Shpk me vlerë ekonomike të ofertës 20,945,920 lekë me Tvsh. 

Auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese të OE “N...” Shpk. 

Nga auditimit të dosjes fizike dhe në SEP të paraqitura nga ofertuesi OE “N...” Shpk i 

kualifikuar fitues kemi:  

KVO-ja ka kualifikuar OE “N...” Shpk në procedurat e prokurimit; 

-“Rikonstruksion i shkollës mesme Shtiqën”, data e zhvillimit të prokurimit 06.08.2018. 

-“Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, data e zhvillimit të prokurimit 07.08.2018  

Në 2 (dy) procedurat e prokurimit të mësipërme: 

-Janë paraqitur nga OE “N...” Shpk të njëjtat lista të punonjësve, stafit teknik, manovrator për 

sigurimet shoqërore për periudhën Janar 2018 – Maj 2018. 

OE “N...” Shpk, nuk përmbush Kriterin për Kapacitetin Teknik sipas (DT) pika 3. 

Sipas listë pagesave të paraqitura në prokurim OE “N... ” Shpk për muajin Prill – Maj 2018 e në 

vijim rezulton se, tekniku i ndërtimit z. R.K, i paguhen sigurime shoqërore mbi pagën 24,000 

lekë, ndërkohë që sipas kontratës së nënshkruar midis palëve datë 12.04.2018, kontratë e 

paraqitur në tender nga kjo shoqëri përcaktohet se, paga e këtij tekniku ndërtimi do të jetë 30,000 

lekë. 

Sipas listë-pagesave të paraqitura në tender nga shoqëria“N...” Shpk për muajin Janar– Maj 2018 

e në vijim rezulton se, punonjësit z. F.D, i paguhen sigurime shoqërore mbi pagën 30,000 lekë, 

ndërkohë që sipas kontratës së nënshkruar midis palëve datë 13.01.2016, kontratë e paraqitur në 

tender nga kjo shoqëri përcaktohet se, paga e këtij punonjësi do të jetë 60,000 lekë. 

Sipas listë-pagesave të paraqitura në tender nga shoqëria “N...” Shpk për muajin Janar 2018 – 

Maj 2018 e në vijim rezulton se, punonjësja Znj. E.C, e punësuar si Drejtues Teknik, Inxhiniere 

Mjedisi i paguhen sigurime shoqërore mbi pagën 24,000 lekë, ndërkohë që sipas kontratës së 

nënshkruar midis palëve datë 27.01.2018, kontratë e paraqitur në tender nga kjo shoqëri 

përcaktohet se paga e kësaj punonjëse do të jetë 40,000 lekë. 

OE “N...” Shpk, nuk përmbush: Kriterin për Kapacitetin Teknik të DT, pika 4/b/c. 

b) OE  duhet të dorëzojë një deklaratë të administratorit të shoqërisë për drejtuesin teknik të 

punimeve në objekt, i cili do të jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës që do të kryhen punimet në 

objekt dhe të ketë eksperiencë pune jo me pak se 5 vjet, e të jetë i pajisur me diplomë, kontratë 

pune, CV. 

Drejtuesi teknik z. G.D nuk ka kontratë individuale pune me punëdhënësin për punësim si 

Drejtues Teknik. 

c) OE ofertues duhet të ketë të paktën drejtuesin teknik të shoqërisë (një person) që të disponojë 

dëshmi trajnimi si "Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë”. 

Drejtuesi Teknik  z. G.D, nuk ka dëshmi trajnimi si "Specialist për sigurimin teknik dhe 

shëndetin në  punë”. 

OE nuk përmbush: Kriterin për Kapacitetin Teknik, të DT pika 4/e.OE “N...” Shpk, Për gjithë 

drejtuesit e makinerive të rënda “..., minimumi 5 (pesë) punonjës, të shoqëruar me kontratat 

noteriale të punës dhe të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë”. 
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- Manovratori z. A. C, ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk, më datë 12.04.2018 

me afat 2 vjeçar.(Kontratë jo noteriale) 

- Manovratori z. H.N... ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk, më datë 20.07.2017 

me afat 3 vjeçar. (Kontratë jo noteriale) 

- Manovratori  z. Y.T ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk më datë 20.07.2017 

me afat 3 vjeçar.(Kontratë jo noteriale) 

 Manovratori z. I.K ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk më datë 20.07.2017 me 

afat 3 vjeçar.(Kontratë jo noteriale) 

- Manovratori z.S.D ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me“N...” shpk ëe datë 20.07.2017  me 

afat 3 vjeçar. (Kontratë jo noteriale) 

OE nuk përmbush  kriterin për Kapacitetin Teknik të DT, pika 5. “OE duhet të dorëzojë listën e 

stafit teknik të shoqëruar me dokumentacionin: “Libreze pune(origjinale/noterizuar); “CV 

përkatëse(origjinale)”; “Kontratë pune noteriale (e vlefshme gjatë gjithë kohës së realizimit 

tëkontratës) Diplomë (origjinale/noterizuar)”. 
- Inxhiniere e Ndërtimit, profil Strukturist znj. Z.Ç kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” 

shpk me datë 09.05.2017  me afat 2 vjeçar.(Kontratë e pa noterizuar) 

- Inxhinieri Hidroteknik z. F.D  ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk me datë 

13.01.2016  me afat 3 vjeçar. (Kontratë e pa noterizuar) 

KVO (me të njëjtën përbërje) ka kualifikuar OE “N... ” Shpk me mangësitë e konstatuara në dy 

procedura prokurimi: 

-“Rikonstruksion i shkollës mesme  Shtiqen” 

- “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”. 

- Janë paraqitur nga OE “N...” Shpk e njëjta listë e makinerive/mjeteve për të dy prokurimet e 

sipërcituara. 

OE “N... ” Shpk, nuk përmbush Kriterin për Kapacitetin Teknik, (Shtojca10) të DT pika 

7.“Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin 

e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në 

dispozicion apo mund t`i vihen në dispozicion operatorit ekonomik” 

Nga auditimi i dokumentacionit në SEP dhe dosjes të dorëzuar në Bashkinë Kukës për 

prokurimit me objekt: “Rikonstruksion shkolla e mesme Shtiqen” u konstatuam se: OE 

“N...”Shpk në funksion të zbatimit të kontratës, ka vënë në dispozicion këto mjete/makineri pune 

si dhe dokumentacioni shoqërues për mjetet që shënohen në regjistra publike, nëse janë në 

pronësi apo me qira. 

Të gjitha mjetet sipas tabelës së mësipërme janë angazhuar njëkohësisht  dhe gjatë së njëjtës 

periudhe kohore, pra 4 (katër) mujore për realizimin e kontratës nr. 57 Prot., datë 17.09.2018 për 

“Rikonstruksionin e shkollës e mesme Shtiqen” si dhe në kontratën me nr. 57 Prot, datë 

17.09.2018 nga shoqëria“N...”Shpk  në objektin “Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Mamëz”  

Nga ana e KVO kjo procedurë duhej të anulohej pasi OE pjesëmarrës nuk plotëson 

kriteret për kualifikim, moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 

9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, referuar: 

- nenit 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr. 1, germa (ç), ku sanksionet: “Autoriteti 

kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk 

përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- nenit 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku sanksionet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë 

pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha 

kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese”. 
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- nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, 

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh 

me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligji”. 

Nenet 58, 66, 67 e 74 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit 

Publik”,e ndryshuar. 

Sa më sipër, është bërë kualifikimi i padrejtë i OE të shpallur fitues “N...” Shpk, dhe nuk është 

bërë anulimi i tenderit. Mosveprimi i mësipërm ka shkaktuar përdorim të fondeve publike pa 

ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet në vlerë 17,454,933 lekë pa Tvsh dhe ngarkon me 

përgjegjësi anëtarët e KVO-së, z. D.N, z. B.Sh dhe z. B.Sh. 
 

III. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare - Mamëz”, Bashkia Kukës, 

me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi: nr. 240 datë 20.06.2018 Njësia e hartimit të DT, NjPP  nr. 240 

datë 20.06.2018 
G.Ç 

M.M 

V.Ç 

KVO 
nr. 241 datë 20.06.2018 
D. N - Kryetar 

B.Sh - Anëtar 

B. Sh - Anëtar 

Lloji i procedurës: “E hapur” 

Fondi limit:20,523,636 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Buxheti i shtetit 

&Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:4 OE fitues: “N...” Shpk Miratimi i procedurë nr. 3482, datë 

06.09.2018 S`kualifikuar OE:3 

Ankimime për DT: nuk ka Vlera e fituar 20,423,702 lekë Kontrata nr. 57, datë 17.09.2018 

Data e hapjes se tenderit0 2.08.2018 07.08.2018 Diferenca nga fondi limit  

99,934 lekë pa Tvsh Vlera e kontratës  20,423,702 lekë lekë pa 

Tvsh 
Ankimime për vlerësim s’ ka 

Titullari i AK: B.Sh Afati 4 muaj nga lidhja e kontratës 

Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotësuar kriteret e kërkuara 

të Dokumenteve të Tenderit 

Situata: 

- Përllogaritja e fondit limit: në shumën 20,523,636 lekë pa Tvsh,i është dërguar Bashkisë 

Kukës (pa shkresë shoqëruese) nga Ing. A.D me nr. licence EZ 0057/4, së bashku me: 

Preventivin me çmime, Projektin, Planimetrinë dhe Specifikimet Teknike. 

Nga ana e NjP është mbajtur Proces Verbali nr. 1, datë 20.06.2018 “Për argumentimin e vlerës së 

Fondit Limit për procedurën e prokurimit”, 

-Burimi i financimit për objektin: "Rikonstruksionin e shkollës 9-vjeçare Mamëz” është bashkë 

finacim i Bashkisë Kukës me Fondin për Zhvillimin e Rajoneve. Bashkia Kukës për vitin 2018, 

me Vendimin nr. 6, datë 10.04.2018, ka paraqitur disa projekte, nga të cilat, pas shqyrtimit të 

tyre FZHR-ja me Vendimin e datës 11.05.2018, janë miratuar projektet për rehabilitimin dhe 

ndërtimin e 2 (dy) institucioneve të arsimit publik, ku gjendja teknike e tyre është shumë e 

amortizuar dhe ka nevojë për ndërhyrje emergjente.. 

-Njoftimi i Kontratës, është publikuar në Buletinin nr. 26, datë 02 Korrik 2018, në faqet 23-

24/570. 

-Me proces verbalin nr. 2, datë 28.06.2018 “Për fillimin e procedurës së prokurimit” Njësia e 

Prokurimit ka hartuar/miratuar Dokumentet e Tenderit (DT).  

Ankesa për DT 

OE "A... Konstruksion" Shpk, duke mos qenë dakord me vendosjen e një kriteri në DT më datë 

03.07.2018 (Protokolluar me nr. 2905 Prot., datë 04.07.2018 në Bashkinë Kukës) ka paraqitur 

ankesë pranë AK, duke kundërshtuar vendosjen e kriterit në pikën 4.e.7, "Specialistë ndërtimi jo 

më pak se dy" 

 - Me urdhrin nr. 260 Prot., datë 05.07.2018, Titullari i AK ka ngritur “Komisionin për 

shqyrtimin e ankesës së paraqitur nga OE "A...Konstruksion" Shpk, për procedurën e prokurimit 

me objekt:"Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Mamëz", i përbërë nga: 
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1. z. A.P, Shef Sektori pranë Drejtorisë së Shërbimeve Publike, Kryetar. 

2. z. B.A, Specialist pranë Drejtorisë së PKZHT-së, Anëtar; 

3. znj. I.B Specialiste Prokurime. 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në mbledhjen e tij të datës 06.07.2018, ka shqyrtuar ankesën 

e paraqitur nga OE "A... Konstruksion” Shpk. 

Pas shqyrtimit paraprak të ankesës, Komisioni ka vendosur si kriter që OE të ketë të punësuar një 

staf profesional të kategorizuar sipas zërave të punimeve. 

NjP në datë 06.07.2018, ka mbajtur procesverbal nr. 3 “Për ndryshim të afateve të dorëzimit të 

ofertave për këtë procedurë”: Shtojcë bashkëlidhur; Ishte në datë 02.08.2018 bëhet në datë 

07.08.2018 dhe më datë 07.08.2018 është formuluar/nënshkruar procesverbalin nr .4, “Verifikimi 

i ofertave te dorëzuara në SEP” ku rezulton nga dokumenti i printuar nga sistemi elektronik i 

APP-së, janë 4 Operatorë Ekonomikë ofertues. 

 

Vlerësimi i ofertave nga KVO 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit:  

Nga auditimi konstatohet se kanë marrë pjesë në tender 4 OE, ku janë skualifikuar 3 OE dhe 

është kualifikuar 1 OE, i cili është shpallur fitues “N...” Shpk me vlerë 20,423,702 lekë. 

Kualifikimet dhe skualifikimet jepen në tabelën e mëposhtme. 
Nr. Subjekti Oferta në lekë pa TVSH Kualifikuar/skualifikuar NIPT 

1 N... “ sh.p.k 20.423.702 Kualifikuar, fitues K31329048I 

2 ”A... Konstruksion“ sh.p.k 19.708.071 Skualifikuar J61812013R 

3 ”E...-Vl“ sh.p.k 0 Skualifikuar K67106202Ë 

4 Boe”O... &J...”sh.p.k 20.400.820 Skualifikuar J68007522L 

 

Nga auditimi në lidhje me OE “N...” Shpk të shpallur fitues, nga dokumentacioni i 

administruar në dosje u konstatuan këto mangësi/parregullsi: 

OE nuk përmbush kriterin për kapacitetin teknik të kritereve të veçanta të kualifikimit (DT), 

pika 4/e ku citohet: “Për gjithë drejtuesit e makinerive të rënda, sipas Urdhrit nr. 44, datë 

04.02.2004 "Për miratimin e rregullores "Për procedurat dhe kriteret për dhënien e lejeve të 

manovrimit përdoruesve të makinerive të rënda të ndërtimit dhe disiplinimi i përdorimit të 

makinerive të ndërtimit" duhet të jenë të pajisur me Dëshmitë aftësisë profesionale ose leje 

manovrimi të vlefshme lëshuar nga organet përkatëse, minimumi 5 (pesë) punonjës, të shoqëruar 

me kontratat noteriale të punës dhe të figurojnë në listë-pagesat e shoqërisë”. 

- Kontratat e paraqitura nga OE “N...” Shpk për drejtuesit e makinerive të rënda, 

(Manovratorët), nuk janë hartuar sipas kërkesës së DT, por kontrata të thjeshta pune. 

 

e) OE duhet të dëshmojë se ka të punësuar në stafin e vetë punonjës me profesionet si më poshtë: 

“...Për punonjësit duhet të paraqitet dokumenti që vërteton kualifikimin (dëftesë, diplomë ose 

licencë). 

Për punonjësit e stafit teknik “Bojaxhi” OE ka paraqitur certifikatë të lëshuar nga “Ol-Vahrom” 

Shpk dhe jo nga Agjencia Shqiptare e Formimit Profesional. 

OE nuk përmbush Kriterin për Kapacitetin Teknik sipas (DT) pika 5, ku thuhet: “Operatorët 

ekonomik duhet të dorëzoje listën e stafit teknik të shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm: 

Libreze pune (origjinale/noterizuar) 
CV përkatëse (origjinale) 
Kontrate pune noteriale (e vlefshme gjatë gjithë kohës së realizimit të kontratës) 
Diplomë (origjinale/noterizuar) 
Drejtuesi Teknik për ushtrimin e profesionit “Ekspert Privat Zjarrfikës”z. M.M kontratë të 

thjeshtë pune të lidhur me“N...”Shpk me datë 13.06.2018 me afat 2 vjeçar. (Kontratë e pa 
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noterizuar). 

Stafi i paraqitur nga OE, ka kontratë të thjeshtë pune të lidhur me “N...” Shpk (Kontratë jo 

noteriale). 

OE nuk përmbush kriterin për Kapacitetin Teknik (DT), pika 7 “OE duhet të disponojë mjetet 

dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për këtë duhet të paraqesë dëshmi 

për mjetet dhe pajisjet teknike që ka në dispozicion apo mund t`i vihen në dispozicion OE 

(Shtojca 10). 

OE nuk plotëson kriterin për Kapacitetin Teknik sipas (DT), pika 7/c, ku citohet:“Për të 

dëshmuar këtë, OE duhet të paraqesin dokumentet e mëposhtëm: “Për mjetet që shënohen në 

regjistrat publik, nëse janë me qira, duhet të paraqiten dokumentacioni që vërteton pronësinë e 

mjetit, kontrata noteriale e qerasë e vlefshme për të gjithë periudhën e realizimit të kontratës 

objekt prokurimi, regjistrimi i mjetit (leja e qarkullimit), certifikata e kontrollit teknik, polica e 

sigurimit vjetor, si dhe fotot ku të jetë e dukshme targa e mjetit”. 

 - Për makinerinë “Auto vinç” me kapacitet ngritës mbi 10 ton të kërkuar në DT, OE ka paraqitur 

dokumente për Kontratën nr. 1921., Rep., nr. 47/1. Kol., datë 26.06.2018 – 26.06.2020.   

 - Për mjetin “APV (Libherr)” AA 819 HP Kh-Vinç (në foton e paraqitur nuk dallohet targa e 

mjetit dhe as marka) 

 - Nuk ka paraqitur licencë për transport mallrash me qira për të tretë brenda vendit. 

- Të njëjtat listë-pagesa për punonjësit për periudhën Janar – Maj 2018. 

 

 

Të gjitha mjetet sipas tabelës së mësipërme janë angazhuar njëkohësisht  dhe gjatë së njëjtës 

periudhe kohore, pra 4 (katër) mujore për realizimin e kontratës nr. 52 Prot., datë 10.09.2018 për 

“Rikonstruksionin e Shkollës e Mesme Shtiqen” si dhe në kontratën me nr. 57 Prot., datë 

17.09.2018 nga OE “N...” Shpk në objektin “Rikonstruksion shkolla 9 vjeçare Mamëz”. 

 

Në këto kushte BOE duhej të ishte skualifikuar dhe kjo procedurë duhej të ishte anuluar, 

veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenet 24, 53/3 e 53/5 të ligjit nr. 9643 datë 

20.11.2006, “Për prokurimin publik” i ndryshuar, ku thuhet; 

 

Neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”Autoriteti kontraktor anulon procedurën e 

prokurimit vetëm: ç)nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Neni 53/3 Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm në se ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me 

përcaktime te nenit 54 të këtij ligji. 

 

N Lloji makinerisë Targa Tonazhi Pronësi Qir
a 

Leje 
qarkul

limi 

Certifik
atë 

kontrol

teknik 

Policë 
siguri

mi 

Certifik
atë 

transp. 

mallrash 

Kontrate  
noteriale 

1 Kamion Volvo Vetëshkarkues AA094KS 40 Jo Po Po Po Po Jo Po 

2 Kamion  Mercedez me vinç AA643SM 7.5-18 Jo Po Po Skadua Skadu Po Po 

3 Kamion MAN AA774TS 7.5-18 Po Jo Po Po Po Po Jo 

4 Kamion  STEYR AA938KG 7.5-18 Jo Po Po Po Po Po Po 

5 Tërheqës MAN AA942AA Mbi 18 Jo Po Po Po Po Po Po 

6 Fadromë ACMT82 Mbi 7,5 Po Jo Po Po Po Jo Jo 

7 Kamion Mercedez TR4942T 7.5-18 Jo Po Po Po Po Po Po 

8 Autobot Uji IVECO FIAT AA380BB 7.5-18 Jo Po Po Po Skadu Po Po 

9 LIEBHERR   VINÇ AA819HP Mbi 18 Jo Po Po Skadua Skadu Jo Po 

10 Kamion  Mercedez TR3751 K 10 Po Jo Po Po Po Po Jo 
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Neni 53/5 Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë: a)kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; 

c)kur oferta e tij nuk për puthet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji; 

 

Sa më sipër, kualifikimi i padrejtë i OE “N...” Shpk, në kushtet kur duhej bërë anulimi i tenderit, 

ka shkaktuar përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet 20,523,636 

lekë pa Tvsh dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së, z. D.N, z. B.Sh dhe z. B.Sh. 

 

IV. Tender i zhvilluar me objekt: “Rikonstruksion i Shkollës 9-Vjeçare - fshati Fshat”, 

Bashkia Kukës, me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi: nr. 430 datë 21.11.2018 Njësia e hartimit të DT, 

 nr. 738 datë 28.03.2019 

M.M 

A.P 

B.A 

KVO 
nr. 431 datë 21.11.2018 

D. N 

G.Ç 

B. Sh 

Lloji i procedurës: E hapur 

Fondi limit:18,447,584 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Buxheti i 

shtetit &Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:6 OE fitues: “O...” Shpk & 

“Sh...-Al Shpk 

Miratimi i procedurës nr.719, 

datë 06.03.2019 S`kualifikuar OE:5 

Ankimime për DT: 1 në AK Vlera e fituar 17,155,882 lekë Kontrata nr. 12, datë 

19.03.2019 Data e hapjes se tenderit 26.12.2018 Diferenca nga fondi limit  

1,291,702 lekë pa Tvsh Vlera e kontratës  17,155,882 

lekë pa Tvsh Ankimime për vlerësim ka 

Titullari i AK: B.Sh Afati 5 muaj nga lidhja e 

kontratës 

Titulli i gjetjes: Vlerësim i gabuar i ofertave dhe shpallja fitues pa plotësuar kriteret e kërkuara 

të Dokumenteve të Tenderit 

 

Situata: Përllogaritja e fondit limit: në shumën 18,447,584 lekë pa Tvsh, i është dërguar 

Bashkisë Kukës (pa shkresë shoqëruese) nga “A-Studio Architekturë and Urban Design” me nr. 

licence MK1311/ përfaqësuar nga z. A.Sh së bashku me Preventivin me çmime; Projektin; 

Planimetrinë; Specifikimet teknike. 

Njësia e Prokurimit ka hartuar procesverbal nr. 1, datë 21.11.2018 “Për argumentimin dhe 

dokumentimin e vlerës së fondit limit për procedurën prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i 

shkollës 9-vjeçare Fshati - Fshat”.Përllogaritja e fondit limit e shprehur sipas procesverbalit të 

NJP është e bazuar në preventivin e objektit, zërat e punimeve të cilat janë llogaritur duke 

përdorur çmimet e manualit teknik të miratuara me VKM nr. 629, datë 15.7.2015“Për Miratimin e 

manualeve teknike te çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe analizave teknike të tyre” 

Nga NjP është mbajtur Proces Verbali nr. 1, datë 21.11.2018 “Për argumentimin e vlerës së 

Fondit Limit për procedurën e prokurimit.  

- Dokumentet e tenderit janë hartuar me procesverbalin nr. 2, datë 22.11.2018. Në këtë 

procesverbal NJP ka listuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato, veprim në kundërshtim 

me nenin 46 të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”, neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 

2, paragrafi 2, në të cilin kërkohet që:  
“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

Në hartimin e DT,  NjP nuk ka argumentuar arsyet e vendosjen e tonazhit për makineritë (Auto-

Vinç 6- 10 ton) dhe Kamionçinë (2.5-7 ton) dhe Kamionë Vetëshkarkues (minimumi 8 ton). 

- Në dokumentacionin që duhet të dorëzojë operatori ekonomik nuk është kërkuar licencë 

profesionale për asnjë inxhinier.  
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-Në DST nuk është kërkuar që OE të kenë të paktën drejtuesin teknik të shoqërisë që të 

disponojë dëshmi trajnimi si "Specialist për sigurimin teknik dhe shëndetin në punë”, duke marrë 

në konsideratë objektin e prokurimit. 

Për hartimin e kërkesave për kualifikim jo në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 

24.12.2014 “Për rregullat e Prokurimit Publik” sipas të cilit:  

Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me 

nenin 46 të LPP. Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë 

zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës” 

Për sa trajtuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi Njësia e Hartimit të Dokumenteve të Tenderit e 

ngritur me urdhrin nr. 738, datë 28.03.2019 e përbërë nga: z. M.M, z. A.P e z. B.A. 

 

-Për përcaktimin e KVO-, nga Titullari i AK, ka dalë Urdhri nr. 431, datë 21.11.2018. KVO 

përbëhet nga: z. D. N Kryetar, me detyrë N/kryetar Bashkie, anëtarët: z. G.Ç me detyre, Drejtor i 

Drejtorisë Juridike dhe z. B.Sh me detyrë, Specialist pranë Drejtorisë së Rrugëve Rurale. 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Procedura është hapur me procesverbalin nr. 1, datë 

26.12.2018. Në të kanë marrë pjesë 6 (gjashtë) OE. KVO pasi ka shkarkuar dokumentacionin 

nga sistemi elektronik i APP –së, ka vendosur shtyrjen e procedurës së prokurimit, për vlerësim, 

kualifikim dhe klasifikim të ofertave më datë 10.01.2019. 

KVO me vendimin nr. 58, datë 26.12.2018, ka vendosur shtyrjen e aftit të vlerësimit, kualifikimit 

dhe klasifikimit të operatorëve ekonomik pjesëmarrës në prokurim. 

Me proces verbalin nr. 3, datë 26.12.2018,  nga KVO-ja, janë verifikuar ofertat e dorëzuara nga 

operatorët ekonomik në sistemin elektronik të APP-së. 

Me proces verbalin nr. 2, datë 10.01.2019, janë vlerësuar nga KVO-ja sa më poshtë vijon: 

(përveç mangësive të tjera BOE oferta e “K... Construksion” Shpk & “Sh...” është vlerësuar 

anomalisht e ulët.) 

Sipas inventarit të dokumentacionit të dosjes, në lidhje me ankimimin e BOE “K... 

Construksion” Shpk & “Sh...” Shpk: 

Ka ankesë nga BOE “K... Construksion & Sh...” Sh.p.k, me drejtues ligjor z. L.Gj, si përfaqësues 

i BOE , me prokurë të posaçme nr. 5952 Rep., datë 25.12.2018, paraqiti ankesë pranë Autoritetit 

Kontraktor, e cila është Protokolluar me nr. 96 Prot., datë 11.01.2019, dhe është shqyrtuar me 

vendimin nr. 1, datë 18.01.2019 të Komisionit të Shqyrtimit të Ankesave.  

Ky vendim u përcoll me anë të shkresës nr. 166 Prot., datë 21.01.2019. 

- Urdhri nr. 15, datë 14.01.2019, i Titullarit të AK për pezullimin e procedurës së prokurimit, 

ngritje e Komisionit të Shqyrtimit të Ankesës, të përbërë nga: 

1. O.A    Kryetar 

2. A.S    Anëtar 

3. G.B   Anëtar 

Nga ana e BOE, kjo procedurë prokurimi është ankimuar në KPP, i cili me vendimi e 

ndërmjetëm nr. 130/1 Prot., datë 01.02.2019, vendosi pezullimin e procedurës së prokurimit dhe 

shqyrtimin i saj në themel nga ana e këtij komisioni.  

Me shkresën nr. 404 Prot., datë 08.02.2019, Titullari i AK drejtuar KPP, në lidhje me 

problematikën ankesën e BOE. 

Komisioni i Prokurimit Publik, me Vendimin nr. 117/2019, vendosi të mos pranojë ankesën e 

BOE “K... Konstruksion” Shpk & “Sh...” Shpk, duke lejuar Autoritetin Kontraktor të vijojë me 

hapat e mëtejshëm të realizimit të procedurës së prokurimit. 
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- KVO me nr. 717 Prot., datë 06.03.2019 ka formuluar Raportin Përmbledhës (ku shprehet se 

KPP me vendimin nr. 117/2019, datë 01.03.2019, ka vendosur : “Të mos pranojë ankesën e BOE 

“K... Construksion” Shpk & “Sh...” Shpk, për procedurën e prokurimit” . 

- Titullari i AK me shkresën nr. 719 Prot., datë 06.03.2019 ka miratuar Raportin Përmbledhës të 

KVO-së.  

Formulari i Njoftimit të Fituesit më datë 06.03.2019, është botuar në Buletin e APP-së nr. 10, 

datë 11 Mars 2019 në faqet 312- 317/593. 

Duke iu referuar procedurës së lartpërmendur, nga AK është informuar BOE ”O... Shpk & Sh... 

Al” Shpk, përfaqësuar me prokurë të posaçme nga OE “O...” Shpk, se oferta e paraqitur me vlerë 

17,155,882 lekë është identifikuar si oferta e suksesshme. Rrjedhimisht, i është kërkuar të 

paraqitet pranë Bashkisë Kukës (NjPP), brenda 10 (dhjetë) ditëve nga dita e marrjes/publikimit të 

këtij njoftimi. Njoftimi i klasifikimit është bërë në datë: 10.01.2019  

 

Auditimi i dokumentacionit të ofertës fituese të BOE “O...” Shpk & “Sh... AL” Shpk: 

BOE nuk përmbush kriterin për kapacitetin teknik, “Kriteret e Veçanta të Kualifikimit” pasi: 

Në DT, pika 7/a, kërkohet: “Autovinç me kapacitet ngritës 6 - 10 ton”. Për përmbushjen e këtij 

kriteri OE “O...” Shpk ka paraqitur kontratën noteriale të qirasë, e cila mban datën 24.12.2018. 

Nga të dhënat e pasqyruara për mjetin në lejen e qarkullimit, certifikatën e kontrollit teknik, 

policën e sigurimit, rezulton se: Mjeti Auto Vinç LIEBHERR, me targë AA 352 TJ, ka kapacitet 

mbajtës 48 ton. Tonazhi i mjetit është dukshëm mbi kapacitetin e kërkuar në DT (6-10 Ton), nuk 

plotësohet kriteri i kërkuar në DT. 

Në pikën 4/e të DST kërkohet: OE duhet të dëshmojë se ka të punësuar në stafin e vet, punonjës 

me profesionet si më poshtë: 
Nr Profesioni (stafi teknik) Nr. i Punonjësve 

1. Teknik Ndërtimi 1 (një) 

2. Punonjës elektricist 1 (një) 

3. Hidraulik 2 (dy) 

4. Murator 5 (pesë) 

5. Bojaxhi 2 (dy) 

6. Punonjës ndërtimi 10 (dhjetë) 

Për punonjësit e sipërcituar, OE duhet të paraqesë: Kontratën individuale të punës, kartelat 

personale të sigurimit teknik të lëshuara nga një organ i akredituar certifikues personeli (Trup 

Certifikues) në bazë të Ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 "Për Garantimin e Sigurisë së Punës të 

Pajisjeve dhe të Instalimeve Elektrike", (i ndryshuar) dhe të VKM nr. 42, datë 16.01.2008 "Për 

miratimin e rregullores për kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të 

zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”, (i 

ndryshuar). Për punonjësit duhet të paraqitet dokumenti që vërteton kualifikimin (dëftesë, 

diplomë ose licencë).  

BOE ka paraqitur kontratën individuale të punës dhe kartelat personale të sigurimit (Trup 

Certifikues), por nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për të vërtetuar kualifikimin e 

punonjësve. 

Në pikën 2.3/c të DT kërkohet, në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, AK 

kërkon si dëshmi vërtetime ku të shënohen vlera, koha dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me 

fatura tatimore dhe çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet në legjislacionin në fuqi, për të 

vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar në sektorin privat kërkohet të paraqitet Shtojca 9 

e shoqëruar me: 

-Kontratën e punimeve  

- Lejen e ndërtimit dhe e shfrytëzimit lëshuar nga njësia vendore përkatëse. 
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- Aktin e kolaudimit 

- Situacionin përfundimtar si dhe faturat tatimore për çdo situacion. 

OE “O... Shpk ka paraqitur për të provuar përvojën e mëparshme për realizim punimesh në 

sektorin privat, sipas kërkesave të DT, pika 2.3/c, ky kriter nuk përmbushet ky kriter, pasi 2 lejet 

e ndërtimit lëshuar nga njësia vendore ku janë kryer punimet, kanë si afat kohor deri më datë 

08.02.2013 dhe 10.03.2014. Nuk ka paraqitur një leje shfrytëzimi.  

Në këto kushte BOE duhej të ishte skualifikuar dhe kjo procedurë duhej të ishte anuluar, 

veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, (i ndryshuar), ku thuhet; 

 

Neni 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”Autoriteti kontraktor anulon procedurën e 

prokurimit vetëm: ç)nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk përputhet me kriteret e 

përcaktuara në dokumentet e tenderit. 

Neni 53/3 Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të 

vlefshme, vetëm në se ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e 

përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me 

përcaktime te nenit 54 të këtij ligji. 

Neni 53/5 Autoriteti kontraktor nuk e pranon një ofertë: a)kur ofertuesi nuk është i kualifikuar; 

c)kur oferta e tij nuk për puthet me specifikimet e përcaktuara në dokumentet e tenderit, me 

përjashtim të rasteve të parashikuara në nenin 54 të këtij ligji; 

 

 

 

Shpallja fitues e operatorit ekonomik i cili nuk plotëson kriteret e DST, ka shkaktuar kualifikim 

të operatorit ekonomik në kundërshtim me kërkesat ligjore, përdorim të fondeve publike pa 

ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet në vlerën e kontratës 17,155,882 lekë pa Tvsh. Tenderi 

duhej anuluar në kushtet kur në garë nuk mbetet asnjë ofertë e vlefshme dhe duhej 

zhvilluar procedurë e re. 
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, neni 24, neni 53, neni 55, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik”, neni 58, neni 61, pika 2, neni 66, neni 67, neni 74. 

 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave z. D.N, G.Ç dhe z. 

B.Sh, si dhe Njësia e Prokurimit e përbërë nga z. H.M, A.P dhe z. B.A, Specialist pranë 

Drejtorisë së PKZHT. 

 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nënshkruar nga  z. H.M e z.G.Ç 

(z. B.A e  z. A.P, z. M.G nuk kanë nënshkruar), Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimi i subjektit: 

Observacioni është identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresën 3166/21 Prot., datë 

23.07.2021. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Grupi i auditimit e ka trajtuar këtë observacion hollësisht në Projekt Raport.  

Për arsye se nuk keni fakte dhe prova ligjore të reja kundërshtitë tuaja nuk merren në konsideratë. 

 

Për aktivitetin e vitit 2019 
V. Për prokurimin me objekt “Blerje karburanti për Bashkinë Kukës”, viti 2019, procedura 

“Tender i Hapur”, FL 13,600,000 lekë, shpallur fitues BOE E... Sh.a & D... Oil sh.p.k me 

ofertën 13,600,000 lekë pa TVSH dhe 16,320,000 me TVSH.  
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a. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë Kukës” 

1.Urdhër Prokurimi 

   Nr. 41, datë 07.02.2019 
3.HartuesiteDokumenteve 

Tenderit 

 1. A.P      (Anëtar) 

 2. M.D  (Anëtar) 

 3. H.M        (Anëtar 

4.Komisionii Vlerësimit 

Ofertave 
UrdhërNr. 42 dt.13.03.20191.D.N     

(Kryetar) 

2.G.Ç  (Anëtar) 
3.S.C  (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së Prokurimit 
“Procedurë e hapur” 

5.FondiLimit(pa tvsh) 

 13,600,000  lekë 
6.Oferta fituese (pa tvsh) 
13,600,000 lekë me Marzh fitimi 6.95% 

7.Diferencame fondinlimit(pa tvsh)0 lekë 

8. Datae hapjes së tenderit 

13/03/2019 10:00 
9.Burimi Financimit 
Buxhetii Bashkisë Kukës 

10.Operatoret Ekonomike a)Pjesëmarrës 

nëtenderNumër 2 

1. E... sha me Marzh fitimi 6.95% 
2. G... CENTER GKG me vlerë 5% 

b)S’kualifikuar 1 OE G... CENTER GKG 

c)Kualifikuar  I OE E... 

11.Ankimime AK:  JO 12. Përgjigje Ankesës nga AK: 

JO 
13.Përgjigje ankesës nga APP 

apo AKKP: Nuk ka 
 

 
14. Kontrata  nr.23 Prot, date 17.04.2019   

 

Titulli i 

Gjetjes 4  

Mbi programimin e nevojave 

Situata: Nga auditimi ka rezultuar se, ka mangësi të theksuara bashkëpunim dhe 

bashkërendimi, midis strukturave përkatëse, për kryerjen e procedurave dhe 

ndjekjen e hapave për planifikimin e fondeve referuar nevojave. Nuk ka patur 

bashkëpunim si brenda Bashkisë Kukës, po ashtu edhe me Njësitë 

Administrative, përsa i përket mbledhjes së kërkesave reale nga strukturat,  

sektorët përkatës edhe të NJA, përpunimin e tyre në nivel institucional,  me 

qëllim planifikimin e burimeve të financimit, nëpërmjet planifikimit të tyre në 

PBA dhe Planeve vjetore të buxhetit. 

Kriteri: Këto veprime janë në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit nr. 23, datë 

30.07.2018 “Për procedurat standard të përgatitjes së PBA-së, të njësive të 

vetëqeverisjes vendore”, në pikën 26 “Përgjegjësitë e Nëpunësit Autorizues” të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore, ku cilësohet: Nëpunësi autorizues ka 

përgjegjësi të plotë për koordinimin e procesit të përgatitjes së kërkesave 

buxhetore afatmesme. Ai ofron zgjidhje kur nuk arrihet konsensus ndërmjet 

drejtuesve të programeve, ose ndërmjet nëpunësit zbatues dhe drejtuesit të 

programit. Ai konfirmon Deklaratën e politikës për çdo program, kërkesat 

përfundimtare të planifikimit të shpenzimeve të programeve dhe nëse ka kërkesa 

shtesë të programeve i miraton ato.  

dhe pika 43 Përgjegjësitë e Nëpunësit zbatues të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, ku cilësohet: 

“Nënpunësi zbatues është përgjegjës dhe i raporton nëpunësit autorizues për 

garantimin e cilësisë së planifikimit të shpenzimeve si pjesë e kërkesave 

buxhetore dhe bashkërendimin e punës gjatë procesit të përgatitjes së kërkesave 

buxhetore të njësisë së vetëqeverisjes vendore”. 

Impakti: Mos zbatimi i hapave të nevojshëm në planifikimin e nevojave dhe mbulimin e 

tyre me financim, sjell planifikim jo real të fondeve buxhetore dhe rrezikun e 

mos përfshirjes të gjithë nevojave dhe për rrjedhojë rritjen e mundësisë së mos 

arritjes së objektivave. 

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave drejtues në mos ndjekjen e radhës së pagesave. 
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Rëndësia: E Mesme 

Rekomandim: Nga Titullari i Bashkisë Kukës,në cilësinë e nëpunësi autorizues, me qëllim 

përmirësimin e procedurave dhe procesit të planifikimit të buxhetit, si atë 

afatmesëm dhe buxheteve vjetore, duhet të marrë masa që në të ardhmen të 

nxjerrë urdhra/udhëzime të brendshme, për përcaktimin e hartimin e PBA dhe 

planeve vjetore të buxhetit, duke nisur me përllogaritjen sa më të drejtë dhe 

gjithëpërfshirëse të nevojave, për çdo veprimtari të njësive të vetëqeverisjes 

vendore, në nivel programi dhe për çdo zë të shpenzimeve buxhetore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi:  

1- Kryetari i Bashkisë Kukës, në cilësinë e Titullarit të Institucionit dhe Nëpunësit Autorizues.  

 

Mbi rregullshmërinë e angazhimit të fondeve të Bashkisë Kukës për vitin 2019. 

 

Titulli i 

Gjetjes 5: 

Mbi rregullshmërinë e angazhimit të fondeve për vitin 2019 

Situata: Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe eliminimin e 

rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, pa patur fonde në 

dispozicion është kërkuar që Njësia e Prokurimit, duhet të ketë përpara fillimit të 

procedurës së prokurimit “Kërkesën për marrje angazhimi”. Nga auditimi 

rezultoi se në këtë procedurë të zhvilluar nuk ndodhej në dosjet përkatëse 

“Kërkesa për marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga NA dhe NZ.  

Kriteri: Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standard të zbatimit të 

buxhetit” pika 153-155,  

Udhëzimin nr.9 datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve 

publike” pika 154 ku cilësohet se:  

“Kërkesa për shpenzim i drejtohet Nëpunësit Autorizues dhe për dijeni 

Nëpunësit Zbatues. Në rastet kur kërkesa është e lidhur me një proces blerje apo 

kryerje shërbimi i dërgohet strukturës përgjegjëse për prokurimet në njësinë 

shpenzuese. Struktura përgjegjëse për prokurimet kryen kontrollet e nevojshme 

krahasuese me kërkesat e planifikuara dhe planin e prokurimit të miratuar në 

procesin e planifikimit të buxhetit. Në rast të kërkesave të reja, të paplanifikuara 

më parë, kërkohet miratimi paraprak i Nëpunësit Autorizues të njësisë. Në 

përfundim të procesit njofton Nëpunësin Zbatues të njësisë për Urdhrin e 

Prokurimit, i cili autorizohet nga struktura përgjegjëse e Thesarit në degë 

përpara se të fillojë procesi i prokurimit”; 

Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit” me ndryshime “Marrja e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve 

publike” pika 7 ku cilësohet:  

“Njësitë e qeverisjes së përgjithshme kanë detyrimin të marrin të gjitha masat e 

nevojshme për zbatimin, kontrollin e brendshëm financiar, monitorimin, 

kontabilitetin dhe raportimin e buxhetit të njësisë publike me qëllim përdorimin 

me ekonomi, efiçencë dhe efektivitet të fondeve publike. Çdo transaksion që 

lidhet me shpenzimet publike duhet të procedohet mbi bazën e të paktën tre 

niveleve të kontrollit (nënshkrimeve), respektivisht të kërkuesit të shpenzimit, 

nëpunësit zbatues dhe nëpunësit autorizues të çdo niveli të njësisë shpenzuese”. 

Impakti: Mosrespektimi i disiplinës, buxhetore sjell fillimin e procedurave dhe marrjen e 
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angazhimeve buxhetore, pa patur në dispozicion fondet buxhetore për 

financimin e shpenzimeve. Kjo situatë shkakton vështirësi financiare dhe rritjen 

e detyrimeve të Bashkisë Kukës kundrejt OE. 

Shkaku: Mos njohje e legjislacionit, mungesë stafi. 

Rëndësia: E Ulët 

Rekomandim: - Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, NJP 

dhe Nëpunësi Zbatues me qëllim eliminimin e mundësive, për marrje 

angazhimesh pa fonde në dispozicion, të marrin masa të menjëhershme që: 

- NJP, fillimin e çdo procedure prokurimi, duhet së pari ta mbështesë në 

Kërkesën për marrje angazhimi, nga struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj 

nga NZ dhe NA. 

 

Mbi auditimin mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i 

kritereve kualifikuese, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit). 

 

Titulli i gjetjes 6: Mbi funksionimin e strukturës së prokurimeve 

Situata: Nga ana e Titullarit të AK për prokurimet e zhvilluara në vitin 2019 nuk është 

përcaktuar “Personi përgjegjës për prokurimet publike” dhe nuk ka shkresë drejtuar APP-së për 

përcaktimin e personit përgjegjës për prokurimet. Nga auditimi ka rezultuar se administrimi i 

Dosjeve të prokurimit është bërë nga Juristi. 

Kriteri: Ky veprim është në kundërshtim me VKM neni 57, pika 1, ku cilësohet: 

“Titullari i autoritetit kontraktor, në fillim të vitit, cakton me urdhër të veçantë personin/ 

personat përgjegjës për prokurimin dhe dërgon emrin/emrat respektivë në Agjencinë e 

Prokurimit Publik. Personi/at përgjegjës për prokurimin duhet të administrojnë në mënyrë të 

vazhdueshme procesin e prokurimit. Në varësi të numrit të procedurave të prokurimit të 

parashikuara për t’u zhvilluar, autoriteti kontraktor mund të caktojë më shumë se një person 

përgjegjës për prokurimin”. 

- Mbi administrimin e dosjeve nga NJP 

Nga Grupi i auditimit u shqyrtua i gjithë dokumentacioni i ndodhur në Dosjen e prokurimit për 

procedurën e audituar, nga ku rezultoi se: 

Në përgjithësi nga Juristi i prokurimeve, janë zbatuar të gjitha detyrat e përcaktuara, si: përgatitja 

e regjistrave të prokurimit; përzgjedhja e llojit të procedurës, hartimi Urdhrit të prokurimit; 

përgatitja e DT, plotësimi i gjithë dokumenteve standarde për t’u plotësuar nga AK, ka 

administruar të gjitha procesverbalet e mbajtura gjatë zhvillimit të procedurës; ka respektuar 

afatet e procedurës, ka administruar dokumentacionin e OE fitues, ka shqyrtuar dhe ka reflektuar 

të gjitha rekomandimet e APP-së, mbi kriteret kualifikuese, sipas vërejtjeve të saj gjatë 

monitorimit të procedurave, etj.  

Nga ana e Juristit të prokurimeve është administruar dhe inventarizuar dosja e prokurimit. Pjesë 

e dosjeve (me përjashtim të kërkesës për angazhim të fondeve) ishte i gjithë dokumentacioni i 

kërkuar sipas akteve ligjore, nënligjore dhe DST. 

Sa më sipër, Juristi i prokurimeve ka vepruar në përputhje me VKM nenin 57, “Personi 

përgjegjës për prokurimin dhe njësia e prokurimit”, pika 3. 

 

- Mbi përllogaritjen e vlerës limit të kontratës (fondi limit) 

Titulli i 

Gjetjes 6: 

Mungesa e përllogaritjes së fondit limit të kontratës 

 

Situata: Nga grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës në të 
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cilën u konstatua se nga NJP e përbërë nga z. A.P, z.H.M, znj.M.D është mbajtur 

proces verbali nr. 1 datë 07.02.2019 “Për përllogaritjen e fondi limit si dhe 

hartimin e specifikimeve teknike për procedurën e prokurimit “Blerje karburanti 

për Bashkinë Kukës”, nënshkruar nga të gjithë anëtarët e NJP. Bashkëlidhur 

është procesverbali Nr. 191/1 Prot, datë 23.01.2019 “Për përcaktimin e 

normativave te karburantit per mjetet, makineritë dhe pajisjet në pronësi te 

Bashkisë Kukës”. 

Në proces verbal citohet se në përllogaritjen e FL janë marrë parasysh kërkesat e 

viteve të mëparshme 2018 dhe 2017 nga Drejtoria e Shërbimeve Publike. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit në dosjen e inventarizuar rezulton se mungojnë këto 

kërkesa. Përllogaritja e fondit limit është bërë duke u bazuar në përfundimet e 

komisionit të ngritur me Urdhër nr. 11, datë 10.01.2018 dhe Urdhër nr. 42, datë 

09.02.2017 për normativat e harxhimit të karburantit për automjetet në pronësi të 

Bashkisë Kukës. Në argumentat e komisionit me përbërje respektivisht nga S.C 

Drej.Drejt të Shërbimeve Publike, G.Ç Drej.Drejt.Jurid.PP IT, A.P Shef 

Sekt.PP dhe A.E Specialist i Shërb Publik, Sh.C Përgj. Shërb Publik S.I, 

Specialist Shërb. Publik, si edhe në arsyetimin e NJ në proces-verbal është 

vlerësuar FL bazuar në normativën e harxhimit të karburantit të 24 automjeteve 

në pronësi dhe përdorim të Bashkisë Kukës. Por parashtrimi i normave të 

konsumit nuk është sasia reale e nevojave të cilat do i nevojiten NJP të për 

llogaris vlerën e fondit limit. 

Nga verifikimi në Bilancin Kontabël dhe Regjistrin e Aktiveve, rezulton se 12 

prej 24 automjeteve të listuar në proces-verbal, nuk janë në pronësi të Bashkisë 

Kukës dhe janë pa leje qarkullimi në momentin e zhvillimit të kësaj procedure. 

Në përbërje të proces-verbalit të përllogaritjes së FL, si edhe shqyrtimi i 

kërkesave të ardhura nga njësitë e tjera shpenzuese vihet re se kriteri ose metoda 

e vetme e përllogaritjes së FL është vetëm prej normave të konsumit të 

automjeteve, të cilat nuk shprehin nevoja të qarta dhe reale sipas planeve dhe 

programeve të punës, si e tillë nuk shprehin qartësisht konsumin real të tyre për 

vitet e mëparshme, nga ku mund të merret si reference për zhvillimin e 

procedurës aktuale. 

Kriteri: Nenin 27 “Kontrata e mallrave”, pika 2 e VKM-së me. Nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, ku 

cilësohet:“Autoriteti kontraktor në dokumentet e tenderit parashikon sasinë e 

mallrave që do të lëvrojë si dhe grafikun e lëvrimit të mallrave.” 

Nenin 12 “Përgjegjësia e autoritetit kontraktor”, pika 2/a e ligjit “Për prokurimin 

publik” me nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, ku cilësohet:“Për çdo 

procedurë prokurimi, procesverbalet duhet të përmbajnë, të paktën, këto të 

dhëna: a) një përshkrim të shkurtër të mallrave, punëve ose shërbimeve, që do të 

prokurohen, ose të nevojës për prokurim, për të cilën autoriteti kontraktor ka 

vendosur nisjen e procedurës;” 

Nenin 59 “Përllogaritja e vlerës limit të kontratës” pika2 e VKM-së me. Nr. 914, 

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

ku cilësohet: 

“Në përllogaritjen e vlerës limit të kontratës, autoriteti kontraktor duhet t’i 

referohet një ose më shumë alternativa vetë renditura si më poshtë: çmimet e 

botuara nga Instituti i Statistikave (INSTAT), ose/dhe çmime të tjera zyrtare, të 
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njohura nga institucionet përkatëse (si për shembull, nga organet tatimore a 

doganore, dhomat e tregtisë, në manuale etj);ose/dhe 

a)çmimet e tregut;ose/dhe 

b)çmimet e kontratave të mëparshme, të realizuara nga vetë apo nga autoritete 

të tjera kontraktore;ose/dhe 

ç) çmimet ndërkombëtare, të shpallura publikisht . 

Autoriteti kontraktor, përpara nxjerrjes së urdhrit të prokurimit, duhet të 

argumentojë dhe të dokumentojë përllogaritjen e vlerës së kontratës, bazuar në 

specifikimet teknike të objektit që prokurohet .” Si dhe pika 2 e “Njoftimit” nr. 

8297/3, datë 23.01.2020 të APP. Në procesverbalin e mbajtur për përllogaritjen 

e fondit limit, autoritetet duhet të pasqyrojnë mënyrën e përllogaritjes dhe 

treguesit e çmimeve që kanë marrë në konsideratë për përllogaritjen në fjalë, në 

bazë të nenit 28 të LPP, dhe nenit 59 të VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, të ndryshuar 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar efekt negative ekonomik 

në fondet e Bashkisë Kukës. 

Shkaku: Përgjegjësi e strukturave drejtues në mos ndjekjen e radhës së pagesave. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Titullari i AK, dhe përgjegjësi i NJP të marrin masa për caktimin e modalitetit 

mbi të cilin do të bazohen referencat e çmimeve. 
 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 

Për sa është trajtuar më lart, janë paraqitur observacionet anëtarët e NJP M.D dhe G.Ç, me shkresën nr. 703 

datë 20.09.2021, Protokolluar në KLSH me nr. 488/5 Prot, datë 28.09.2020 për sa më poshtë: 

Pretendimet e subjektit: 

1. Nga ana juaj kontestohet proçedura e përllogaritjes së fondit limit, dhe nuk mund të përbejë shkelje 

argumenti 24 mjete, vetëm 12 prej tyre janë të regjistruara pranë DRSHTRR-Kukes, për arsyet e 

mëposhtme: 

- Për shkak të gjendjes financiare të institucionit, e kemi patur të pamundur blerjen e mjeteve të reja apo 

riparimin kapital të tyre dhe këtë situatë, shumica e mjeteve/makinerive në pronesi nuk plotësonin kriteret 

teknike për kolaudimin e tyre. 

- Pas reformës administrative-territoriale, Bashkia Kukës si autoritet vendor, kishte përgjegjësinë për 

kryerjen e shërbimeve të mirëmbajtjes dhe investimeve të mëse 86 objekteve arsimore, 15 objekteve të 

njësive administrative, mirëmbajtjen e rrjetit të rrugëve rurale me një gjatësi prej 122.5 km, mirëmbajtjen e 

rrjetit të rrugëve të brendshme me një gjatësi prej 119 km, mirëmbajtjen e hapësirës publike të Bashkisë 

Kukës (NJA Kukës) me një siperfaqe prej 151.170 m2, pastrimin e mbetjeve urbane dhe inerteve, etj. 

- Mungesa e mjeteve/makinerive, do të krijonte probleme të mëdha në drejtim të realizimit të shërbimeve 

publike, kryerjen e shërbimeve të udhëtimit të personelit të administratës së Bashkise Kukës, si dhe 

realizimin e investimeve dhe shërbimeve të mirëmbajtjes në fushën e infrastrukturës publike lidhur me 

ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore. 

- Përllogaritja e karburantit për vitin 2019, është bazuar në verifikimin faktik të konsumit të karburantit për 

24 mjetet dhe makineritë, pavarësisht faktit nëse ishin të regjistruara apo jo në regjistrin publik. 

Lidhur me rregullshmerine e angazhimit te fondeve, me qëllim të disiplinimit të fondeve buxhetore si dhe 

eleminimit të rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, ju informojmë se: 

- Kërkesa për marrje angazhimi, është hartuar nga struktura përkatëse në kuadër të programit buxhetor, 

të cilat janë përfshirë në programin buxhetor të vitit 2019 e në vijim. Në bazë të ligjit Nr. 9936, datë 

26.06.2008, “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, si dhe udhëzimit të 

Ministrisë së Financave Nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standarde të përgatitjes së programit 

buxhetor afat-mesëm”, çdo strukturë ka hartuar kërkesat buxhetore në kuadër të hartimit të Programit 
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Buxhetor Afat-Mesëm 2019-2021 

Në planifikimin e investimeve të programit, janë përgatitur kërkesat buxhetore afatmesme 2019-2021, të cilat 

janë miratuar me GMS si dhe Këshilli Bashkiak si dhe janë përfshirë në programin buxhetor të vitit 2019, për 

çdo zë shpenzimi apo investimi. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

1. Argumentet e parashtruara më sipër nga subjekti faktojnë edhe njëherë konstatimin e grupit të auditimit 

lidhur me deformimin e të dhënave të paraqitura nga grupi i NJP. Sqarojmë se Bilanci Kontabël dhe Regjistri i 

Aktiveve janë 2 nga dokumentet ligjor dhe transparente për pasuritë dhe gjendjen e aktiveve në përdorim të 

subjektit. Duke qenë se nga 24 automjetet për të cilën NJP ka llogaritur fondin limit vetëm 12 prej tyre figurojnë 

në Bilanc, haptazi NJP ka rritur fiktivisht FL si dhe ka deformuar informacionin mbi të cilin do të përllogaritet 

shpenzimi i parave publike. Mos regjistrimi i këtyre mjeteve dhe me tej mos kolaudimi i tyre, përbën shkak për 

nivel të lartë të pasigurisë në punë, krijuar kjo me vullnet dhe njohje të vetë subjektit Bashkia Kukës. Mos 

dokumentimi i kundërshtimit të gjetjes si dhe mos argumentimi ligjor për të përligjur kundërshtim mbi situatën e 

gjetjes së trajtuar nga grupi i auditimit të KLSH, sjellë që pretendimi i subjektit nuk qëndron dhe nuk do të 

merret në konsideratë. 

2. Argumentet e paraqitura nga subjekti nuk i referohen dokumentacioni të Kërkesës për marrje angazhimi 

sipas detyrimeve ligjore dhe hapave procedural të cituar në Udhëzimin nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 

standard të zbatimit të buxhetit”. Si e tillë pretendimi i subjektit nuk qëndron dhe nuk do të merret në 

konsideratë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi, Titullari i AK, dhe Njësia e 

Prokurimit. 

NJP në proces verbalin nr. 2, datë 12.02.2019 “Për fillimin e procedurës së prokurimit me objekt 

blerje karburanti për Bashkinë Kukës” ka hartuar DT dhe nënshkruar nga të gjithë anëtarët e NJP 

Nga auditimi rezultoi se janë zbatuar aktet ligjore e nënligjore të LPP në të gjitha fazat e 

procedurës së prokurimit 

-Është miratuar nga titullari i AK Urdhër Prokurimin “Për fillimin e procedurës së prokurimit më 

objekt blerje karburanti Nga auditimi rezultoi se janë zbatuar aktet ligjore e nënligjore të LPP në 

të gjitha fazat e procedurës së prokurimit për Bashkinë Kukës” më nr. 41, datë 07.02.2019 dhe 

konfirmuar nga Dega e Thesarit Kukës. Në Urdhër Prokurim është përcaktuar lloji i procedurës e 

hapur, me FL 13,600,000 lekë (pa TVSH) dhe NJP e përbërë nga z. A.P me detyre shef i 

shërbimeve publike, z. H.M  me detyrë specialist i prokurimeve publike, znj. M.D, me detyrë 

specialiste e prokurimeve publike. 

Kriteret e Veçanta të Kualifikimit janë hartuar dhe argumentuar me procesverbalin e datës 

12.02.2019 nga NJHDT, në përputhje me pikën 2 të nenit 61 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. 

- Mbi vlerësimin e OE nga Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) 

Për auditimin e kësaj nën çështjeje u shqyrtua dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Urdhrat e Titullarit të AK; 

- Procesverbalet e mbajtura nga KVO; 

- Raporti përfundimtar; 

- Korrespondenca me OE; 

- Dokumentacioni i hedhur në SPE. 

AK, ka aplikuar procedurën e prokurimit të llojit “Tender i hapur”, në të cilën kanë paraqitur 

interes për të dorëzuar ofertat e tyre 2 BOE me ofertat respektive “BOE E... sha dhe D... Oil 
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shpk” me Marzh fitimi 6.95%  dhe “BOE G... Center GKG shpk dhe G... sha ” me Marzh fitimi 

5%. 

Me Urdhër të titullarit të AK nr.42, datë 07.02.2019 është ngritur komisioni i vlerësimit të 

ofertave me përbërje: D.N (Kryetar), G.Ç (Anëtar), S.C (Anëtar). 

- KVO sipas Procesverbalit nr. 1, datë 13.03.2019 është kryer mbledhja dhe evidentimi i ofertave  

të paraqitura në datën e caktuar të njoftimit të kontratës 13.03.2019 ora 10.00, si afat i fundit i 

pranimit të ofertave. KVO ka listuar në procesverbal dokumentacionin e dorëzuar dhe shkarkuar 

elektronikisht nga të dy BOE pjesëmarrës. Për nga procedura e shkarkimit KVO ka gjykuar 

nevojën e më shumë se 1 ditë në dispozicion për vlerësimin, kualifikimin dhe klasifikimin e 

ofertave, duke e shtyrë këtë proces në datë 19.03.2019 ora 12.00, shoqëruar me Vendimin e 

KVO nr. 7, datë 13.03.2019. në përputhje me VKM 914 nenin 66 Shqyrtimi dhe Vlerësimi i 

ofertave, pika 1 dhe pika 2.  

Nga KVO sipas Procesverbalit nr. 2, datë 19.03.2019 gjatë shqyrtimit të ofertave u verifikuan të 

dhënat e dokumentacionit të dorëzuara dhe sipas vlerësimit të KVO-së, është kualifikuar BOE 

“E... sha dhe D... Oil shpk” dhe u skualifikua BOE “G... Center GKG shpk dhe G... sha” për 

mungesë dorëzimi të dokumentacionit të G... sha si: shtojca 6 e DST Deklarata për përmbushjen 

e specifikimeve teknike, shtojca 7 e DST Deklarata mbi konfliktin e Interesit, Bilancet e viteve 

2015-2016-2018, vërtetim të xhiros vjetore, vërtetim për pagesën e taksave vendore, vërtetim i 

OSHEE etj. 

Mungesa e një kriteri të vendosur nga ana e AK e bën ofertën e operatorit ekonomik të 

pavlefshme, si edhe përbën kusht për skualifikimin e tij nga procedura e prokurimit. 

Dokumentacioni i paraqitur nga bashkimi i operatorëve ekonomikë BOE "G... Center GKG shpk 

dhe G... sha " në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor dhe nuk 

mund të konsiderohet si i vlefshëm. 

Neni 74, pika 3 e VKM 914 3. Secili prej anëtarëve të këtij bashkimi duhet të përmbushë 

kërkesat ligjore, të parashikuara në nenin 45 të LPP dhe ato të përcaktuara në dokumentet e 

tenderit. Kërkesat ekonomike, financiare, profesionale dhe ato teknike duhet të përmbushen 

nga i gjithë bashkimi, në përputhje me përqindjen e pjesëmarrjes në punë, shërbim apo 

furnizim, të përcaktuara në akt marrëveshje. 

Nga auditimi i dosjes së prokurimit rezulton se për këtë procedurë nuk janë paraqitur ankimime 

as ndaj AK dhe as ndaj KPP. Në lidhje me këtë procedurë prokurimi nuk evidentohen 

mospërputhje me kriteret dhe kërkesat e kuadrit rregullator në fuqi mbi prokurimet publike. 

KVO me vendimin nr. 10, datë 19.03.2019 ka kualifikuar BOE E... sha dhe D... Oil shpk” me 

Marzh fitimi 6.95%  dhe skualifikuar BOE " G... Center GKG shpk dhe G... sha ", Përshkruar 

gjerësisht në raportin përmbledhës të KVO mbi zhvillimin e procedurës së prokurimit me 

objekt “Blerje karburanti” nr. 1128, datë 04.04.2019. në datë 04.04.2019 me shkresën 

Formulari i Njoftimit të Fituesit nr1131, AK njofton shpalljen fituesit dhe BOE të skualifikuar 

shoqëruar me arsyetimet. 

Kontrata është lidhur më 17.04.2019 me nr. 23 me vlerë sipas ofertës së datës 13.03.2019 prej 

6.95% me shume 13.600.000 lekë pa tvsh dhe 16.320.000 me tvsh. Afati i zbatimit të kontratës 

është prej dt së lidhjes së saj -31.12.2019 për blerjen e gasoil 10ppm për Bashkinë Kukës dhe 

nga 15.11.2019-15.03.2019 për gasoil për ngrohje. 

Me shkresën Formulari i njoftimit të Kontratës së nënshkruar nr. 1390 datë 25.04.2019. 

Për aktivitetin e vitit 2020. 

 

VI. Tender i zhvilluar me objekt: “Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të 

Atdheut”,Bashkia Kukës, me këto të dhëna: 
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Urdhër prokurimi: Nr. 352 datë 13.02.2020 Njësia e hartimit të DT, 

 Nr. 3522 datë 13.02.2020 

G.Ç 

B.A 
H.M 

KVO 
Nr. 353 datë 13.02.2020 

Nr. 353 datë 18.03.2020 

A.H 
A.Sh 

E.M 

Lloji i procedurës: E hapur 

Fondi limit:16,600,000 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:3 OE fitues: “L... Company” & 

“K...”Shpk 

Miratimi i procedurë nr. 3733, datë 

23.07.2020 S`kualifikuar OE:2 

Ankimime për DT: 1 në AK Vlera e fituar 16,383,440 lekë Kontrata nr. 522, datë 10.09.2019 

Data e hapjes së tenderit 18.03.2020 Diferenca nga fondi limit  

383,440 lekë pa Tvsh Vlera e kontratës  16,383,440 lekë pa 

Tvsh Ankimime për vlerësim ka 

Titullari i AK: B.Sh Afati 60 ditë nga lidhja e kontratës 

 

Titulli i gjetjes: Përllogaritje e gabuar e fondit limit dhe vendosje e kritereve të kualifikimit pa 

argumentimin teknik. 

 

Situata: 

Përllogaritja e fondit limit: në shumën 16,600,208 lekë pa Tvsh, i është dërguar Bashkisë 

Kukës, e deklaratën e përgjegjësisë personale më datë 05.02.2020 (pa shkresë shoqëruese) nga 

Ark. I. D me nr. licence A. 1759/1, së bashku me: Preventivin me çmime, Projektin, Planimetrinë 

dhe Specifikimet teknike. 

Nga auditimi i analizës së çmimit të zërit të punës “Ndërtim varre të reja me element guri 

dekorativ”, me njësi “copë”, konstatohet: 

-Në zërin e mësipërm është nën zëri “Korniza guri për varrin me 5 cm trashësi x 30 cm gjerësi” 

dhe kërkohen 6 ml (ose 1.8 m
2
 pllakë guri me trashësi 5 cm), me vlerë 24,000 lekë. Ky nën zë, 

nisur nga përmasat, duhet të ishte marrë në njësinë “m
2
”. Bazuar në Manualin e çmimeve nr. 2, 

zëri i punës “Veshje fasade me pllaka guri” me analizë 2.355/b, konstatohet se nën zëri “pllaka 

guri” ka çmimin 1800 lekë/m
2
. Pra, në analizën e hartuar nga Ark. I. D dhe Ark. A.M nuk ka 

nënshkruar), nën zëri duhet të kishte vlerën 3240 lekë (1800 lekë/m
2 

x 1.8 m2), ose 20,760 lekë 

më pak për një varrezë. Nisur nga fakti që ka 143 varreza, fondi limit do të ishte 2,968,680 lekë 

më pak se fondi limit i shpallur në tender. Vlera 2,968,680 lekë përbën përdorim pa 

ekonomicitet të fondeve publike dhe ngarkon me përgjegjësi hartuesin e analizave teknike të 

çmimeve Ark. I.D.  

-Nga ana e NjPP është mbajtur Proces Verbali nr. 1, datë 13.02.2020 “Për argumentimin e vlerës 

së Fondit Limit për procedurën e prokurimit.  

-Nga ana e NjPP është mbajtur Proces Verbali nr. 2, datë 13.02.2020 “Për fillimin e procedurës 

së prokurimit”. 

- Në pikën 3. Kapaciteti ligjor/profesional i operatorëve ekonomikë, është kërkuar: për të provuar 

përmbushjen e kapaciteteve të mëposhtme, Ofertuesi duhet të dorëzojë: 

a. Operatorët ekonomik pjesëmarrës në këtë prokurim duhet që të plotësojnë kapacitet ligjore, 

teknike dhe profesionale për kryerjen e këtij prokurimi; 

b. Operatorët ekonomike duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për 

këtë duhet të paraqesin licencën  shoqërisë, sipas  formatit të miratuar me VKM; 

c. Licenca profesionale e Operatorëve Ekonomik e lidhur me ekzekutimin e punës të kontratës 

objekt prokurimi,  duhet të përmbajë kategoritë e mëposhtme: 
Nr. Kategoria Klasifikimi Emërtimi i kategorisë 

1. NP -   4   A Rrugë, autostrada, mbikalime. 

2. NP -   5 A Punime nëntokësore, ura e vepra arti 

5. NS -   8 A Ndërtime parafabrikat beton arme, struktura metalike dhe druri 

 Nuk kanë argumentuar me volume punimesh kategoria NP 4/A, NP 5/A dhe NS 8/A, në 

kundërshtim me VKM nr. 42, datë 16.01.2008, “Për miratimin e rregullores për kriteret dhe 
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procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit të 

subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi” . 

Për hartimin e kërkesave për kualifikim jo në përputhje me nenin 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 

24.12.2014 “Për rregullat e Prokurimit Publik” sipas të cilit:  
Kërkesat e veçanta të kualifikimit duhet të përfshijnë të gjitha kriteret specifike në përputhje me nenin 46 të LPP. 

Kriteret duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me aftësinë zbatuese, natyrën dhe vlerën e kontratës” 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi Njësia e Hartimit të 

Dokumenteve të Tenderit e ngritur me urdhrin nr. nr. .352 datë 13.02.2020 e përbërë nga: z. 

M.M, z. G.Ç e z. B.A. 
 

Në lidhje me auditimin e vlerësimit të ofertave, është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga 

subjekti i audituar me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nënshkruar 

nga  z. H.M e z.G.Ç (z. B.A nuk ka nënshkruar), Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimi i subjektit 

Pretendimi se në këtë  procedurë është zbatuar Vendimi nr. 203/2020 i KPP në për ankesën e  paraqitur nga një OE 

pjesëmarrës në procedurën e prokurimit ku KPP ka vendosur mospranimin e ankimit, e duke lejuar A.K të vijoj 

vazhdimin e procedurës së prokurimit dhe AK ka pasur detyrimin ligjor të zbatimit të vendimit, nuk qëndron dhe nuk 

është i mbështetur në ligj dhe në prova, pasi KPP nuk kryen auditime, por merr në shqyrtim procedurën e 

prokurimit kur e gjykon të arsyeshme dhe për rastin konkret nuk është shprehur që ka trajtuar procedurën e 

prokurimit në thelb, por ka trajtuar ankesën. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të argumenteve i merr në konsideratë. 
 

 

VII. Tender i zhvilluar me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e 

rrugëve”,Bashkia Kukës, me këto të dhëna: 
Urdhër prokurimi: Nr. 618 datë 02.07.2020 Njësia e hartimit të DT, 

 Nr. 614 datë 01.07.2020 

G.Ç 
E.T 

K.E. 

KVO 
Nr. 431 datë 21.11.2018 

A.H. 
T.N. 

K.T 

Lloji i procedurës: E hapur 

Fondi limit:30,900,000 lekë (pa Tvsh) 

Burimi i financimit të ardhurat: Bashkia Kukës 

Marrin pjesë OE:1 OE fitues: “T...” Shpk Miratimi i procedure nr.4138 , datë 

24.08.2020 S’kualifikuar OE:1 

Ankimime për DT: 1 në AK Vlera e fituar 30.780.000 lekë Kontrata nr. 67 Prot., datë 02.09.2020 

Data e hapjes se tenderit 05.08.2020 ndryshuar 

11.08.2020 

Diferenca nga fondi limit  

120,000 lekë Vlera e kontratës 30.780.000 lekë 

Ankimime për vlerësim s`ka 

Titullari i AK: Person i Autorizuar M.O Afati 50 ditë nga lidhja e kontratës 

 

Për të siguruar shërbimet bazë të mirëmbajtjes në infrastrukturën rrugore, në kuadër të 

planifikimit për blerjen e mjeteve dhe makinerive, është paraqitur kërkesa e mëposhtme për 

përcaktimin e llojit dhe kategorisë së domosdoshme mjeteve&makinerive, të cilat do të përdoren 

në funksion të shërbimeve të mirëmbajtjes së rrugëve: 
Nr Përshkrimi i mjetit&makinerisë Sasia 

1 Bjellorus 3 

2 Borëpastruese multifunksionale 2 

3 Kamion dy aksesh/Vetëshkarkues (10t) 2 

4 Thika të pastrimit të borës për kamionët 2 

5 Pajisje për shpërndarjen e kripës 2 

6 Traktor me zinxhirë 1 

Në parashikimin e numrit të mjeteve dhe makinerive, janë marrë në konsideratë disa elemente,siç 

janë gjendja teknike e rrjetit rrugor, largësia dhe gjatësia e tyre, situata e mirëmbajtjes dimërore 

dhe periodike, si dhe fondi i planifikuar për periudhën buxhetore 2020 -2022. 
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Këto mjete për shkak të qëllimit të tyre multifunksional, do të jenë në funksion jo vetëm të 

Drejtorisë së Rrugëve Rurale, por dhe të drejtorive të tjera për kryerjen e shërbimeve 

publike,menaxhimit e administrimit të mbetjeve, mirëmbajtjen e infrastrukturës së ujitjes e 

kullimit, etj. Ndërsa përsa i përket të dhënave specifike dhe teknike për secilin nga mjetet dhe 

makineritë e mësipërme, do të jenë pjesë e komisioneve apo grupeve të punës me specialistët e 

fushës përkatëse. 

Me urdhrin e prokurimit nr. 614, datë 01.07.2020, nga ana e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, 

është ngritur Grupi i punës për përllogaritjen e fondit limit, hartimin e specifikimeve teknike i 

përbërë nga: z. B.Sh –Kryetar, z. T.B – Anëtar e z. H.A -Anëtar. 

Në kushtet e mungesës së publikimeve të çmimeve për këtë kategori mjetesh&makinerish, grupi 

i punës në përllogaritjen e vlerës së fondit limit i është referuar alternativës së çmimeve të tregut 

(site- internet). 

 

Dokumentet e tenderit janë hartuar me procesverbalin nr. 1, datë 08.07.2020. Në procesverbal 

NJP ka listuar kërkesat për kualifikim pa i argumentuar ato, veprim në kundërshtim me nenin 46 

të LPP si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

neni 26 dhe neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2, paragrafi 2, në të 

cilin kërkohet që:  
“Në çdo rast, hartimi i kritereve për kualifikim dhe specifikimet teknike duhet të argumentohen dhe të 

dokumentohen në një procesverbal të mbajtur nga personat e ngarkuar për përgatitjen e tyre”. 

Sa më sipër, ngarkohet me përgjegjësi NjP e ngritur me urdhrin nr. 618, datë 02.07.2020 e 

përbërë nga: z. G.Ç, z. E.T e z. K.E. 

Në DT (Kriteret e veçanta të kualifikimit) janë kërkuar; 

Pika 2.3 Kapaciteti teknik: 
1. Operatorët Ekonomik duhet të paraqesin një deklaratë nga Administratori i Shoqërisë, që 

mjetet dhe makineritë, janë në gjendje të rregullt pune dhe sipas të gjitha specifikimeve teknike 

të kërkuara në DT. 

2. Operatorët Ekonomik duhet të paraqesin një Garanci 6-mujore për mjetet/makineritë objekt 

kontrate, në të cilën të specifikohet mirëmbajtja për secilin mjet. 

3. Operatorët Ekonomik duhet të paraqesin një Deklaratë për modelin, kompaninë prodhuese, 

vendin e prodhimit për të gjithë mjetet dhe makineritë objekt furnizimi, duke përfshirë të dhënat e 

mëposhtme: 

4. Operatorët Ekonomik ofertues duhet të paraqesin katalog për mjetet objekt i këtij prokurimi, 

me qëllim përmbushjen e specifikimeve  teknike dhe standardeve  të kërkuara.  

 Në katalogun përkatës të jetë specifikuar produkti që është paraqitur në ofertë dhe 

specifikimet teknike. 

 Në katalog duhet të pasqyrohen të dhënat e mjetit, modeli, viti i prodhimit i tij si edhe çdo e 

dhënë tjetër teknike.  

 Çdo mjet duhet të jetë i shoqëruar me Foto të tij ku tregojnë gjendjen aktuale. 

5. Për mjetet, operatori ekonomik duhet të paraqesë dokumentacionin si më poshtë: 

 Deklaratën doganore të mjetit, e cila vërteton shlyerjen e detyrimeve doganore në R.SH. 

 Dokumentacionin e origjinës të mjeteve. 

Të gjithë dokumentet duhet të jenë origjinalë ose kopje të noterizuara të tyre. Rastet e mos-

dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të pasakta, konsiderohen si kushte për 

skualifikim. 

Në DT (Specifikimet Teknike - Shtojca 10) janë kërkuar; 
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Përshkrimi i të dhënave teknike të mallrave objekt prokurimi të përshkruara sa më saktë dhe 

në mënyrë të plotë, duke krijuar kushte për konkurrim të paanshëm e të hapur ndërmjet të gjithë 

kandidatëve e ofertuesve. Kur është e mundur, specifikimet teknike duhet të përcaktohen në 

mënyrë të tillë që të kuptohen nga personat me aftësi të kufizuara. 

Me nr. 3494 Prot., datë 09.07.2020 është plotësuar nga Personi i Autorizuat i Titullarit të AK, 

Njoftimi i kontratës, botuar në Buletin e APP nr. 42 datë 13 Korrik 2020, në faqet 40-41/426.  

Ankimim për DT: 

Pas publikimit të njoftimit të kontratës në Buletinin e APP-së, nga ana e “T...” Shpk është 

paraqitur ankesa për ndryshimin e specifikës të një mjeti në dokumentet e tenderit. 

“T...” Shpk kërkon AK të rishikohet edhe një herë shtojca 10, Specifikimet teknike dhe 

konkretisht pika e fundit ku kërkohet “Traktor me zinxhir” dhe të ndryshohet në “Traktor me 

gomë”. 

E para është shumë vështirë të gjendet në ditët e sotme një traktor me zinxhir, ka shumë pak në 

qarkullim. 

E dyta rëndësi ka qëllimi për çfarë do përdoret dhe një traktor me gomë 4x4 do ta kryente njësoj 

funksionin duke ju përshtatur terreneve të vështira. 

E treta dhe më e rëndësishme duke u nisur dhe nga arsyet e mësipërme do ketë shumë vështirësi 

edhe për pjesë këmbimi se normalisht të dorës së dytë kanë nevojë dhe më shumë për shërbime. 

Me Urdhrin nr 640 Prot., datë 15.07.2020, znj.  Personi i Autorizuar nga Titullari i AK-së ka 

ngritur Komisionin e Shqyrtimit të Ankesës, ku dhe urdhërohet pezullimi i procedurës së 

prokurimit deri në marrjen e vendimit në lidhje me ankesën, përfundimtar (z. V. T., z. E.N e z. 

D. M). 

Komisioni i Shqyrtimit të Ankesave në bazë të vendimit nr. 121 datë 16.07.2020 ka vendosur 

mospranimin/refuzimin e ankesës për ndryshimin e DT.  

Proces verbali nr. 2, datë 23.07.2020, Njësia e Prokurimit ka ndryshuar afatet e dorëzimit të 

ofertave për procedurën e prokurimit, data e zhvillimit të tenderit është caktuar 05.08.2020. 

Me procesverbalin nr. 3, datë 11.08,2020, “Për verifikimin e ofertave të dorëzuara nga operatorët 

ekonomik në sistemin elektronik”, NJP pas hyrjes në sistemin e APP, ka konstatuar se deri në 

orën 10:00 është paraqitur vetëm 1 ofertë. 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit: Procedura është hapur me procesverbalin nr. 738/8, datë 

16.05.2019. Në të kanë marrë pjesë dhe janë vlerësuar nga KVO sa më poshtë vijon: 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave. 

Me urdhrin nr. 618, datë 02.07.2020, të personit të autorizuar të Titullarit të AK, znj. M.O është 

ngritur KVO e përbërë nga: z. A.H – Kryetar, z. T...N... e z. K.T Anëtar. 

NJP ka formuluar/nënshkruar proces verbalin nr. 3, datë 11.08.2020, “Për verifikimin e ofertave 

të dorëzuara nga operatorët ekonomik në sistemin elektronik”. 

NJP dhe KVO kanë formuluar/nënshkruar proces verbalin nr. i, datë 11.08.2020, “Për hapjen e 

procedurës së prokurimit”, ku përshkruhet procesi i shkarkimit të dokumentacionit të prokurimit 

paraqitura në formë elektronike në sistemin elektronik. 

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave me vendimin nr. 36, datë 11.08.2020, pas përfundimit të 

procedurës së shkarkimit të dokumenteve, duke gjykuar se i duhej më shumë se 1 (një) ditë pune 

për shqyrtimin dhe vlerësimin e ofertave dhe dokumentacionit ligjor të paraqitur nga operatorët 

ekonomik,vendosi shtyrjen e afatit për ketë procedurë në datën 14.08.2020 ora 13:30. 

KVO dhe NJP kanë formuluar/nënshkruar Procesverbalin nr. 2, datë 14.08.2020, “Për 

shqyrtimin, vlerësimin, kualifikimin si dhe klasifikimin e ofertave të prokurimit…”. 
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Gjatë kësaj periudhe nga ana e Komisionit të Vlerësimit te Ofertave, gjatë fazës së vlerësimit të 

ofertave, u bë verifikimi i të dhënave në regjistrin elektronik të gjendjes gjyqësore e OE 

pjesëmarrës në këtë procedurë prokurimi.  

Komisioni i Vlerësimit te Ofertave gjatë procesit të vlerësimit, ka vendosur kualifikimin e OE 

"T..." Shpk me nr. Identifikimi tatimor NIPT-i, L6203002OB me drejtues ligjor znj. A. P , me 

ofertën e paraqitur 30,780,000 lekë pa Tvsh. Për sa më sipër ka dalë Vendimi nr. 38, datë 

14.08.2020, formuluar/nënshkruar nga KVO. 

Në zbatim të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për Prokurimin publik" (i ndryshuar) si dhe VKM 

nr. 914, datë 29.12.2014 "Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik" neni 68, KVO-ja me 

nr. 4137 Prot., datë 24.08.2020 është formuluar/nënshkruara Raporti Përmbledhës mbi zhvillimin 

e procedurës së prokurimit me objekt:"Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e 

rrugëve”. 

Auditimi i ofertës së OE fitues “T...” Sh.p.k 

Nga ana e KVO kjo procedurë duhej të anulohej pasi OE pjesëmarrës nuk plotëson 

kriteret për kualifikim, pasi për mjetet, OE “T...” Shpk nuk ka paraqitur dokumentacionin e 

kërkuar në DT (Kriteret e veçanta të kualifikimit) nënpika 7 e Pikës 2.3 ”Kapaciteti teknik”, ku 

kërkohet: 

 Deklaratën doganore të mjetit, e cila vërteton shlyerjen e detyrimeve doganore në R.SH. 

 Dokumentacionin e origjinës të mjeteve. 

Moskryerja e këtij veprimi është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, referuar: 

- nenit 24 “Anulimi i një procedure prokurimi”, pika nr. 1, germa (ç), ku sanksionet: “Autoriteti 

kontraktor anulon procedurën e prokurimit vetëm (ç) nëse asnjë nga ofertat e paraqitura nuk 

përputhet me kriteret e përcaktuara në dokumentet e tenderit” 

- nenit 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, ku sanksionet: “Operatorët ekonomikë, për të marrë 

pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha 

kriteret …, që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do të prokurohet dhe jo diskriminuese”. 

-nenit 53 “Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, 

vlerëson një ofertë të vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe 

specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh 

me përcaktimet e nenit 54 të këtij ligj”i. 

Sa më sipër, kualifikimi i padrejtë i OE “T...” Shpk në kushtet kur duhej bërë anulimi i 

tenderit, ka shkaktuar përdorim të fondeve publike pa ekonomicitet, eficiencë dhe 

efektivitet 30,780,000 lekë pa Tvsh dhe ngarkon me përgjegjësi anëtarët e KVO-së z. A.H, 

z. T...N... e z. K.T. 

 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nënshkruar nga  z. E.T e z.G.Ç 

(z. z. K.E, z. A.H, z. T...N... e z. K.T nuk kanë nënshkruar), Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 

28.09.2021. 

Pretendimi i Subjektit 

Observacioni është identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresën 3166/21 Prot., datë 

23.07.2021 “Dërgim dokumentacioni shpjegues mbi akt konstatimet”, për Akt Konstatimin nr. 16, datë 16.07.2021 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

Grupi i auditimit e ka trajtuar hollësisht këtë observacion në Projekt Raport.  

Për arsye se nuk ka fakte dhe prova ligjore të reja kundërshtitë e subjektit nuk merren në konsideratë. 
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ZBATIM KONTRATE “BLERJE MALLRASH” 

Përsa i përket zbatimi të kontratave për periudhën e audituar 2018-2020, janë audituar pesë 

kontrata, me fond limit 99,466,626 lekë, vlera totale e të cilave është 97,125,930.40 lekë, ose 31 

% e vlerës së kontratave të lidhura. (nga këto 2 kontrata bëjnë pjesë te procedurat e mësipërme, 

për të cilat është audituar edhe zhvillimi i procedurës).  

Nr Objekti prokuruar Fondi Limit Firma fituese Procedura Kontrata  

 Viti 2018     

1 Blerje mjetesh  dhe makinerish 9,333,333 “O...” Shpk E Hapur 9.275.000 

2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamez 20,523,636 “N...” Shpk E Hapur 20,423,702  

3 Rikonstruksion i shkollës se fshatit Fshat 18,447,584 “O...” Shpk E Hapur 17,155,882  

4 Rikonstruksion i shkollës se mesme Shtiqen 17,842,990 “N...” Shpk E Hapur 17,454,933  

 Viti 2019     

5 Blerje karburanti për nevoja te Bashkise Kukës 13.600.000 BOE E... & D... Oil E Hapur 13.600.000 

 Viti 2020     

6 Blerje mjete dhe makineri për mirëmbajtjen e rrugëve 30,900,000 “T..." Shpk E Hapur 30.780.000 

7 Restaurim i lapidarit dhe varrezave te dëshmoreve 16.600.000 BOE"L...´ K..." E Hapur 16.382.440 

 TOTALI  127,247,543  125,071,957 

 
I. “Blerje karburanti për nevoja të Bashkisë Kukës” ,Bashkia Kukës:  

Mbi zbatimin e kontratës së lidhur për vitin 17/04/2019 – 31/12/2019. 

Nga të dhënat e Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, në lidhje me zbatimin dhe likuidimin e kontratës së 

lidhur me afat Prill 2019 – Dhjetor 2019 , konstatohet se: 

BOE “E... sh.a dhe D... Oil shpk” ka furnizuar Bashkinë Kukës me karburant për nevoja të bashkisë sipas 

fletë hyrjeve në magazinë, faturimin nga OE dhe pagesave të USH pasqyruar në rrjedhë kronologjike si më 

poshtë: 

 
Burimi Bashkia Kukës 

 

Titulli i 

Gjetjes 7: 

Në procesin inventarizues së mallit ”Karburant” në njësinë e magazinës në 

Bashkinë Kukës, Titullari i AK nuk ka formuluar urdhër për ngritjen e komisionit 

të inventarizimit të mallit, i cili pranon mallin sipas specifikimeve të kontratës së 

nënshkruar. 

Situata: Grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga magazina për të 

verifikuar procedurën e daljes së mallit dhe u konstatua  se, në përzgjedhjet 

rastësore brenda periudhës së kontratës së sipërpërmendur, fletë-daljet nuk 

shoqëroheshin me asnjë dokumentacion justifikues si kërkesë të njësisë 

shpenzuese, urdhër dhe program pune për konsumin e karburantit, pa fletë 

udhëtimi, pa autorizim nga titullari për lëvizjen e automjetit dhe autorizim për 

shoferët përkatës. 

Në Kontratën e nënshkruar midis AK dhe BOE “E... sh.a dhe D... Oil shpk” në 

nenin 6, Të Drejtat dhe Detyrimet për AK citohet “Bashkia Kukës në cilësinë e 

blerësit duhet që të pranojë faturën përkatëse tatimore së bashku me tollonat e 

karburantit sipas formës së miratuar mes palëve”. Gjatë shqyrtimit të 

dokumentacionit bashkëlidhur urdhër shpenzimeve të  nëpunësit zbatues S.M dhe 

nëpunësi autorizues B.Sh , me nr. 555 datë, 25.06.2017 dhe 557 23.07.2019  

rezulton se në cilësinë e dokumentacionit justifikues është vetëm fatura tatimore e 

“E...” Sha dhe fletë-hyrja në magazinë e mallit karburant. Ndërkohë që vihet re 

mungesa e tollonave të konsumit të naftës dhe parregullsi në numrat rendor dhe 

nr. datë sasi çmim vlera nr. datë sasi çmim vlera nr. datë vlera

30 08.05.2019 10000 166.03 1660300 846 23.04.2019 10,000 166.03 1,660,300 500 25.06.2019 1,660,300 

29 08.05.2019 40000 167.1 680,400      845 18.04.2019 40,000 167.01 6,680,400 557 23.07.2019 6,680,400 

50,000 8,340,700 8,340,700 

Magazina Fatura e TVSH Urdhër Shpenzimi
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datat që shoqërojnë informacionin e këtyre faturave. 

Kriteri: Pika 38, 42,55 të Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar ku cilësohet: Dokumentimi i levizjes së 

aktiveve  

“Dalja e aktiveve nga magazina bëhet mbi bazën e urdhërdorëzimit, fletëkërkesës, 

planit të shpërndarjes e kartelës limit dhe dokumentohet me fletëdaljen ose me 

dokument tjetër të njehsuar me të sipas specifikave të aktiveve.” 

55Për hyrjet e mallrave që qarkullojnë pa pagesë në njësitë e sektorit publik fletë-

hyrja e plotësuar nga magazina duhet të kete bashkëlidhur dokumentacionin 

përkates si: fletëdaljen e nënshkruar nga përfaqesuesit e njësisë shpenzuese që ka 

bërë dalje mallin; Shkresën e Njësisë për transferimin e aktiveve; Autorizimin për 

terheqje malli të firmosur nga Nëpunësi Zbatues dhe Nëpunësi Autorizues. 

Ligji nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë” dhe me pikën 52-59 Veprimet që kryejnë strukturat e Nëpunësit 

Zbatues të Udhëzimin nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”, ku cilësohet: 52.Strukturat e Nëpunësit Zbatues para 

marrjes në dorëzim të dokumentave nga personat me përgjegjesi materiale, 

kryejnë kontrollin paraprak të tyre. Ky kontroll përfshin kontrollin e 

rregullshmërise së jashtme, kontrollin nga pikpamja e  zbatimit të ligjshmërise dhe 

kontrollin e saktësisë së veprimeve aritmetike. 

53.Kontrollohet numri rendor i dokumentit, si për fletë hyrje dhe fletë dalje, të 

cilat duhet të ndjekin rendin kronologjik dhe të mos kenë kapërcim numri, të ketë 

adresën nga vjen dhe kujt i dërgohet malli. Kur konstatohet kapercim i numrit 

rendor apo data jo kronologjike, nëpunësi zbatues mban procesverbal me personat 

me përgjegjësi materiale, dokumenton dhe sinjalizon cdo parregullsi.  

54.Për hyrjet që bëhen nga blerjet me fondet buxhetore, strukturat përgjegjëse për 

financat duhet të kontrollojnë në se fletëhyrja origjinale ka të bashkëlidhur 

dokumentacionin justifikues përkatës që vërteton marrjen në dorëzim të aktiveve 

sipas kushteve të kontratës si proçes verbali i firmosur nga komisioni, fatura e 

furnitorit, situacione të shpenzimeve për investimet, proçes-verbal i marrjes në 

dorëzim të mallit, certifikatë origjinale dhe cilësie, fletë analize laboratorike, 

garanci malli etj.  

58.Bëhet kontrolli i artikujve sipas sasisë dhe çmimit (sasia dhe çmimi që ka 

fatura e furnitorit që bën dalje aktivet duhet të jenë të njëjta me ato të regjistruara 

nga magazineri në fletë-hyrje), kryhen shumëzimet dhe nxirret vlera totale e fletë-

hyrjes.  

59.Bëhet kontrolli i fletë-daljes së magazinës për daljet e brendshme me 

listëshpërndarjen,  

për çdo artikull në sasi dhe në vlerë të firmosur  nga sektori i shërbimit përkatës. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Kukës  

Shkaku: Neglizhencë e strukturës mbi legjislacionin për menaxhimin e aktiveve në njësitë e 

sektorit publik 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim: Nga Bashkia Kukës të merren masa për kthimin e vlerës prej 14,537,823 lekë pa 

Tvsh nga A.P në cilësinë e Shef.Sekt.Shërb.Publi dhe P.C, në cilësinë e Shef i 

Tatim Taksave, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 
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shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e mungesës së dokumentacionit ligjor 

justifikues. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: B.Sh – Titullar i AK; 

Anëtarët e Njësisë së Prokurimit: z. A.P- Shef.Sekt.Shërb.Publi; z.H.M-specialist prokurimi; 

znj.M.D- specialist prokurimi; Anëtarët e Komisionit të nxjerrjes së nevojave: z.S.C-Drej.Drejt 

të Shërbimeve Publike; z.G.Ç- Drej.Drejt.Jurid.PP IT; A.P-Shef Sekt.PP; z.A.E-Specialist i 

Shërb Publik; z.Sh.C-Përgj. Shërb Publik z.S.I-Specialist Shërb Publik; Anëtarët i përdorimit të 

aktivit nga magazina:z. A.P- Shef sektori i Shërbim Publik; z. P.Th- Shef i Tatim Taksave; z. 

S.M-Drejtori Finances NZ. 

 

II: “Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”,Bashkia Kukës 

- Blerja e makinerive & pajisje është kryer sipas kontratës me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020 të 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës, të përfaqësuar nga Titullari Z. S.Gj dhe OE 

“T...” Shpk me Drejtues Ligjor Znj.A.P. Vlera e kontratës është 36,936,000 (tridhjetë e gjashtë 

milion e nëntë qind e tridhjetë e gjashtë mijë) lekë me Tvsh (30,780,000 lekë pa Tvsh). Afati 

zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 50 ditë nga data e lidhjes së kontratës, kjo 

sipas afatit të përcaktuar në DT të tenderit dhe të pranuar nga OE në tender.  

Me shkresën nr. 18 Prot., datë 19.10.2020 (e nr. 5089/1 Prot., datë 19.10.2020 në Bashkinë 

Kukës), Administratori i “T...” Shpk, ka kërkuar shtyrjen e afatit të dorëzimit të mjeteve.  

Është argumentuar kërkesa e sipërcituar, për shkaqe e rrethana që nuk varen nga OE, duke qenë 

në kushtet e një pandemie botërore është hasur në vështirësi në zbatimin e afatit të ekzekutimit të 

kontratës. 

Me amandamentin nr. 67/1 Prot., datë 20.10.2020, e lidhur midis AK Bashkia Kukës dhe OE 

T...” Shpk është shtyrë afati i realizimit të kontratës deri më datë 29.12.2020.  

Me urdhrin nr. 937 Prot., datë 27.11.2020 të Titullari të AK “Për ngritjen e Komisionit të Pritjes 

dhe Kolaudimit të mallrave dhe shërbimeve..” është ngritur komisioni i përbërë nga: 

 Z. E.N –Kryetar, z. E.D, z. Z.M, z. Sh.E e z. F.A Anëtar. 

Me procesverbalin nr. 1, datë 29.12.2020, Komisioni ka kontrolluar makineritë dhe pajisjet e 

dorëzuara nga OE “T...” Shpk në datë 29.12.2020. 

Komisioni pas verifikimit në vend qëndrim dhe në ambientet e Bashkisë Kukës, konstatoi 

makineritë dhe pajisjet me të dhënat: 

1-Fadromë Hidromek: me numër shasie 35B150022; 

2-Fadromë New HolL... :me numër shasie N8GH18678; 

3-Fadromë NewHolL...: me numër shasie N8GH19973; 

4-Kamion Ford Cargo: me numër shasie NBOB13TEDD5E52950; 

5-Kamion Mercedez-Benz Multifunksional: me numër shasie NMB37532312066680 (Kamioni 

katë pa përdorur 1-thikë bore,2-kripore,3-fshirëse rruge); 

6-Kamion Ford Multifunksional: me numër shasie NM0B19TEDE6M58500(Kamioni ka të 

papërdorur 1-thikë bore,2-kripore,3-fshirse rruge); 

7-Kamion Ford Cargo: me numër shasie NMOB13TEDDK51106; 

8-Traktor me zinxhir me numër serie 28408050417; 

Paisje dhe makineri për Mjetet tip Ford Cargo: 

9-Kripore  2 copë 

10-Thikë bore 2 copë. 

Në deklaratën për makineritë Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues; në prokurimin 

me objekt: "Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve", ka deklaruar nën 
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përgjegjësi të plotë se mjetet objekt furnizimi kanë modelin, prodhuesin dhevendin e prodhimin 

sipas tabelës së mëposhtme: 
Nr Emërimi i mjetit Sasia Modeli Prodhuesi 

1 Fadromë 3 BL 71 VOLVO 

2 Kamionë multifunksional 

- Thikë bore 

- Kripore 
- Fshirëse 

2 AXOR Mecedes-Benz 

3 Kamion Vetëshkarkues 2 ML80 IVECO 

4 Thikë bore  2 YBM-KB-2500 Yeni Balkan 

5 Kripore 2 YBM-TS-2 Yeni Balkan 

6 Traktor me zinxhirë 1 605 C Fiat 

Konstatohet që asnjë nga kamionët nuk janë në parametrat sipas specifikime teknike të 

kërkuara nga AK në DT, pasi: 

Nga auditimi i dokumentacionit të makinerive (Kamion Multifunksional, Kamion Vetëshkarkues e 

Fadromë) konstatohet që asnjë prej tyre nuk është në përputhje me nën pikat 5, 6 të pikës 2.3 

“Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet Teknike. OE “T...” Shpk nuk ka sjell asnjë nga makineritë 

sipas nenet 8 e 9 Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 të kontratës 

me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020 

Sa më sipër nga dorëzimi/marrja e makinerive në kundërshtim me kushtet e kontratës dhe DT 

nga OE “T...” Shpk është përfituar padrejtësisht shuma 26,500,000 lekë pa Tvsh, duke 

shkaktuar dëm ekonomik në përdorimin e fondeve publike. 

Përsa më sipër ngarkohet me përgjegjësi Komisionit i Pritjes dhe Kolaudimit, i ngritur me 

urdhrin nr. 937 Prot, datë 27.11.2020 e përbërë nga: z. E.N, z. E.D, Z.M, z. Sh.E e z. F.A. 

 

Titulli i Gjetjes 

8: 

Diferenca të dukshme në mjete që janë deklaruar nga OE i shpallur fitues në 

prokurimin me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e 

rrugëve”, Bashkia Kukës,  nga zbatuesi i kontratës OE “T...” SHPK, për zërat 

e makinerive&pajisje: 1. Fadromë; 2. Kamionë multifunksional; 3. Kamion 

Vetëshkarkues e 4. Traktor me zinxhirë. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të makinerive (Kamion Multifunksional, 

Kamion Vetëshkarkues, Fadromë e Traktor me zinxhirë) dhe vëzhgimi i tyre 

në terren konstatohet që asnjë prej tyre (makinerive të sipërcituar  nuk është në 

përputhje me nënpikat 5, 6 e Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet 

Teknike. OE “T...” Shpk nuk ka sjell asnjë nga makineritë sipas nenet 8 e 9 

Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 të kontratës 

me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. 

,  për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionim mjetesh dhe makinerish jo në përputhje me Specifikimet Teknike, 

projekt preventivin dhe deklaratën e OE dhe faktin, veprime të cilat nuk janë 

Është kërkuar në DT Është marr në dorëzim Ndryshe nga Specifikimet Teknike 

Kamion Multifunksional 

Pesha mbajtëse: Minimumi 20 ton 

Me kondicioner 

Kamion Multifunksional:  
Mercedez-Benz me numër shasie 

NMB37532312066680 

Pesha mbajtëse: është 14 Ton /14010 Kg (25000 – 10990) 
Pa kondicioner 

Kamion Multifunksional 

Pesha mbajtëse: Minimumi 20 ton 

Me kondicioner 

Kamion  Multifunksional: Ford me 
numër shasie NM0B19TEDE6M58500 

Pesha mbajtëse: është 13 ton /13,300 Kg (25000-11700) 
Pa kondicioner 

Kamion Vetëshkarkues 

Peshëmbajtja: Minimumi 10 ton 
Me kondicioner 

Kamion Ford Cargo: me numër shasie 

NMOB13TEDDK51106 

Pesha mbajtëse: 4,4 ton /4420kg 

(18000-13580) 
Pa kondicioner 

Kamion Vetëshkarkues 

Peshëmbajtja: Minimumi 10 ton 
Me kondicioner 

Kamion Ford Cargo: me numër shasie  

NBOB13TEDD5E52950 

Pesha mbajtëse:4,4 ton /4420kg 

(18000-13580) 
Pa kondicioner 
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në përputhshmëri me: 

- deklaratën për makineritë Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues 

- nënpikat 5, 6 e Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet Teknike. 

- nenet 8 e 9 Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të DT. 

- nenet 5, 9 11 e 14 të kontratës me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. 

Impakti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet 

e Bashkisë Kukës.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e Komisionit të Pritjes dhe Kolaudimit të Mallrave dhe 

shërbimeve. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 26,500,000 

lekë pa Tvsh nga OE “T...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. me objekt : “Blerje mjetesh dhe makinerish për 

mirëmbajtjen e rrugëve”, Bashkia Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të makinerive & pajisjeve që nuk janë në parametrat dhe llojet e 

kërkuara/deklaruara..  

 

-ZBATIMI I PUNIMEVE 

Në zbatim të pikës 4.4 të Programit të Auditimit nr. 448/1, datë 26.04.2021, ndryshuar me 

shkresën nr. 448/2, datë 15.06.2021, nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistrat e 

investimeve të përfunduara (punë publike) në periudhën e auditimit, si më poshtë: 
Nr Objekti prokuruar Firma fituese Dt/kontrate Kontrate pa TVSH 

  
   

1 Rehabilitim i kanalit ujitës kodër - Lume njësia administrative Shtiqën Pepa Group 06.11.2018 1,618,874  

2 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz N... 17.09.2018 20,423,702  

3 Rikonstruksion i shkollës së fshatit Fshat O... 19.03.2019 17,155,882  

4 Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen N... 10.09.2018 17,454,933  

 Viti 2019    

1 Ndërtim i terreneve sportive të shkollës Shtiqen O... 19.12.2019 11,470,467 

2 Reabilitim i Kanalit Ujitës Bushat, Nj A Bicaj BE-IS 30.10.2019 11,949,027 

3 Rehabilitim i sistemit të ujitjes dhe kullimit Pepa Group  06.07.2019 1,438,181 

4 Rrethimi i L...fillit të mbetjeve inerte Grand Group  610,311 

 Viti 2020    

1 Rehabilitim i kanalit ujitës Shkinak, Leshe, Bushtricë Avduli 01.09.2020 2,415,947 

2 Rehabilitimi i rrugës hyrëse për Varrezat e Dëshmorëve ,Murit 
rrethues,Muzeut,Punim grafike-reklama;Punime plotësuese të kompleksit të 

varrezave 

L... Company 15.01.2021 13,844,961 

3 Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmoreve të Atdheut L... Compa 03.10.2020 16,382,440 

4 Rikonstruksion i lapidarit , Kolesjan ,Kukës D...  323,854 

Burimi: Bashkia Kukës 

Nga kjo analizë, janë përzgjedhur për auditim tre objekte në bazë të vlerës së kontratës, si më poshtë: 

 

I. “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës. 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 57 Prot datë 17.09.2018 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës, të përfaqësuar nga Kryetari z. B.Sh dhe 

Nr Objekti Kontraktori Vlera e kontratës 

(me TVSH) 

Shënime 

1 Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”,  “ N...  ” SHPK   24,508,443 Audituar 

2 “ Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve 
të Atdheut ”, Bashkia Kukës 

BOE “L... Company”  & “K...”  19,658,928 Audituar 

3 “ Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen ”,  “N...” SHPK 20,945,920 Audituar 
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Operatorit Ekonomik “N...” SHPK, me përfaqësues ligjor z. Xh.N., me licenca profesionale 

repektive NZ 1981/17. Vlera e kontratës është 24,508,443 lekë me tvsh. Afati i zbatimit të 

kontratës është përcaktuar periudha kohore 120 ditë nga data e dorëzimit të sheshit. Me shkresën 

nr. 20/1, datë 20.11.2018 është bërë njoftimi nga kontraktori dhe mbikëqyrësi i punimeve për 

pezullimin e punimeve për shkak të temperaturave të ulëta. Me shkresën nr. 15/1, datë 

15.05.2019 është bërë njoftimi nga kontraktori dhe mbikëqyrësi i punimeve për rifillimin e 

punimeve. Në dosje administrohet Amendament kontrate nr. 239/1, datë 28.01.2019 për shtyrjen 

e afatit të përfundimit të punimeve, sipas të cilit është miratuar shtyrja e afatit të përfundimit të 

punimeve deri në datën 14.07.2019.  

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 54, datë 10.09.2018, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “L... & Co”, me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim 

punimesh MK. 1830/4 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 174,000 lekë me tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 17 Prot., datë 08.04.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “R...” SHPK, me administrator z. F.B, me nr. licence 

për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1506/8 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 77,002 

lekë me Tvsh.  

Objekti është marrë përkohësisht në dorëzim nga komisioni i ngritur me Urdhrin nr. 290, datë 

31.07.2019 të Kryetarit të Bashkisë z. B.Sh, me përbërje P.Ll, H.S dhe B.A, në datën 01.08.2019. 

 

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, nuk administrohet në dosje leje ndërtimi/leje infrastrukturore/deklarata 

paraprake e kryerjes së punimeve. Përsa sipër ngarkohet me përgjegjësi, ish-Titullari i 

Autoritetit Kontraktor, z. B.Sh. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga Ark. Q.A, Ing. I.S, ing. A.D dhe kopja e administruar në 

dosjen teknike, nuk është miratuar nga titullari i Bashkisë Kukës, Z. B.Sh. 

 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 24.09.2018  

dhe kanë përfunduar me datë 10.07.2019, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të 

punimeve, përfshirë amendamentin e kontratës.  

-Me Urdhër ndryshimin nr. 1, datë 27.05.2019 është bërë miratimi i preventivit të ripunuar me 

shtesa dhe pakësime dhe me përdorimin e fondit rezervë. shkresën datë 09.09.2020 sipërmarrësi i 

punimeve OE “N...” SHPK, përfaqësues të AK dhe mbikëqyrësi i punimeve “L... & Co” Shpk 

nga krahasimi i preventivit me faktin, kanë njoftuar ndryshime volumesh dhe kanë formuluar 

“Procesverbalin për rishikimin e volumeve të projekt preventivit”, i cili është miratuar nga AK. 

Është miratuar përdorimi i fondit rezervë në vlerën 831,145 lekë pa TVSH.  

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

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës 

14.Lidhja e kontratës 
Nr. 57 Prot datë 17.09.2018 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 24,508,443 lekë 

OE fitues “N...” SHPK  
16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  me tvsh 24,508,376 lekë 
-Vlera pa tvsh 20,423,702 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 120 ditë ,   Zbatuar  280 ditë. 
Fillimi punimeve: 24.09.2018 
Përfundimi punimeve : 10.07.2019 

19. Zgjatja e kontratës   
Amendament 20/1, datë 20.11.2018, 
deri në datën 14.07.2019 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE L... & Co 

Licenca Nr: MK 
1830/4 

Kontrata nr. 59, datë 
19.09.2018 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
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21. Kolaudatori i punimeve 
OE “R...” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1506/8 

Kontrata nr. 17 Prot., datë 

08.04.2019 
Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 19.07.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 01.08.2019 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  ..................lekë 
(për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 388,602 lekë pa tvsh. 

 

Titulli i Gjetjes 

1: 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës, nga zbatuesi 

i punimeve “N...” SHPK, për zërat e punimeve II.5, III. 1, IV.7, V.1+7, 

VI.5, VII.4 dhe VIII.13+15.  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV hekur me 

d=8-16 mm”, “Kangjella metalike dekorative për rrethim”, “FV shtylla 

mbajtëse për rrethimin e fushës, 60 x 60 mm me t=2.5 mm”, etj., ,  për 

pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar padrejtësisht nga 

sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe faktin, 

veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 57 Prot datë 

17.09.2018. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 59, 

datë 19.09.2018. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 17 

Prot., datë 08.04.2019. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Kukës.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: I mesëm. 

Rekomandime: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 388,602 

lekë pa tvsh nga OE “N...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën 

me nr. 57 Prot datë 17.09.2018 me “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare 

Mamëz”, Bashkia Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera.  

 

 
Lidhur me objektin e mësipërm, është observuar me shkresën nr. 49, datë 16.08.2021 nga mbikëqyrësi i punimeve 

Ing. P.N., si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 
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1. Për zërin e punimeve “FV hekur me d=8-16 mm”, referuar tabelës së hartuar nga ana juaj, kostatohet se 

diferenca ndërmjet sasisë së situacionuiar 13772 kg me atë në fakt 12422 kg është 1350kg dhe jo 1550 kg... Për 

zërin “FV hekur me d=8-16 mm”, sasia e preventivuar më shumë është 1352.3 kg. Për sa sipër, jemi dakord me 

konstatimet tuaja.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit merr në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe do t’i reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

2. Zëri “Çati me lëndë druri, rrjet teli, karton katrama, tjegulla”. Për këtë pjesë të çatisë gjerësia 6.6 m është 

gjerësia e pjesës në nivelin e xokolit + pjesën e strehës në kuotën +5.70 m, pra mund të jetë ndonjë gabim në 

fiksimin e metrit, duke qenë se e vështirë fiksimi i metrit në kuotën +5.70 m...  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzion e cituar, duke bërë matjen në terren në prani të përfaqësuesit të 

mbikëqyrësit dhe duke marrë gjerësinë në xokol sipas faktit dhe gjerësinë e strehës sipas projektit të azhurnuar. 

Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

3. Zëri “FV korimano dërrase me b=12 cm dhe t=4 cm (Analiza 2.241 me çmim 36211 lekë/m
3
”. Mendoj se t=4 

cm për korimanon të jetë një lapsus, pasi nga eksperienca e deritanishme nuk kemi konstatuar korimano me këtë 

trashësi.... Sasitë e likuiduara në ml, janë korrekte sipas matjeve në objekt... 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit sqaron se sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi duhet të kishin kërkuar ndryshimin e korimanos sipas 

asaj të vendosur (2 cm) dhe të bënin negocimin e çmimit të zërit të ri të punës merr në konsideratë argumentet e 

mbikëqyrësit dhe vlera e dëmit ekonomik për këtë zë pune, do të reflektohet në tabelën e dëmit ekonomik. Përsa 

sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

4. Zëri “Suvatim i brendshëm + lyerje”. Keni konstatuar sipërfaqen 29 m
2
 të pa zbritur në situacionin 

përfundimtar për hapësirat e dritareve. Nuk është aplikuar zbritja, për faktin se gjerësia e mureve (shpatullave të 

dritareve) është 50-60 cm dhe gjithë kjo sipërfaqe është suvatuar dhe lyer.... 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit sqaron se nga ana jonë, pas verifikimit në terren të objektit, është llogaritur gjerësia e 

shpatullave të dritareve, duke bërë zbritjen e 1/3 së sasisë së plotë të dritareve. Përsa sipër, ky pretendim nuk 

merret në konsideratë. 

5. Zëri “FV mermer për bazamakë shkalle të brendshme të jashtme”. Mermerët në hollin e objektit, në momentin 

që është dorëzuar objekti, kanë qenë të vendosura. Pas disa ditësh, si rezultat i dëmtimeve fizike, këto mermerë 

janë hequr dhe ndodhen në zyrën e drejtorit të shkollës.... Në momentin që objekti do të merret në dorëzim 

përfundimisht, këto mermerë do të jenë të vendosura. Për mermerët e shkallëve të jashtme kemi diferencën 1.8 m
2
 

dhe jo 7.2 m
2
. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit sqaron se diferenca prej 7.2 m
2
 është së bashku me shkallët e pa veshura në oborrin e 

brendshëm. Është investitori ai që do ti ndjekë këto punime para marrjes në dorëzim të objektit (pas përfundimit 

të periudhës së garancisë) dhe që do të bëjë vlerësimin e këtij zëri pune. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në 

konsideratë. 

6. Zëri “Kangjella metalike dekorative për rrethim”. ...Gjatësia e murit është 241 ml. Sipërfaqja mesatare e 

llogaritur nga ana jonë është 0.95 m
2
/ml ((1.1 + 0.8)/2), ose 228.93 m

2
 gjithsej, ose 12.07 m

2
 më e vogël se 

diferenca e konstatuar nga ana juaj.   

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit merr në konsideratë dhe do ta reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

7. Zëri “FV shtylla mbajtëse për rrethimin e fushës, 60 x 60 mm me t=2.5 mm”. Konstatimi juaj është i saktë. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit do të evidentojë gjetjen e konstatuar në Raportin Përfundimtar. 

8. Zëri “FV rrjet rrethimi i plastifikuar në lartësinë 5.5 m (komplet fusha)”. Ky proces pune, në kohën që është 

dorëzuar ka qenë i përfunduar100%, ose 528 m
2
. Konstatimi juaj është korrekt.... Në momentin që objekti do të 

merret në dorëzim përfundimisht, rrjeta e telit e dëmtuar do të vendoset siç është përcaktuar në projekt.  

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit evidentojë gjetjen e konstatuar në Raportin Përfundimtar. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

388,602 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. P.N me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Znj. R.N me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

II. “Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia Kukës  

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 60 Prot datë 05.08.2020 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës, të përfaqësuar nga Kryetari z. S.Gj dhe 

Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, me përfaqësues 

ligjor z. H.B, me licenca profesionale repektive NZ 7076/1 dhe NZ 5228/7. Vlera e kontratës 

është 19,658,928 lekë me Tvsh. Afati i zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 60 

ditë nga data e dorëzimit të sheshit. Është mbajtur Amendamenti nr. 1, datë 11.09.2020 sipas të 

cilit është bërë shtyrja e kontratës me 25 ditë kalendarike. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 62, datë 17.08.2020, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “’Xh.N” person fizik, me nr. licence për mbikëqyrje 

kolaudim punimesh MK. 1186/1 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 375,298 lekë me Tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 84 Prot., datë 23.11.2020, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “J... Project” SHPK, me administrator z. F.B, me nr. 

licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1504/2 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 

33,000 lekë me Tvsh.  

Objekti është marrë në dorëzim në datën 15.12.2020 dhe është nënshkruar nga Mbikëqyrësi i 

punimeve, Grupi i marrjes në dorëzim (K.A, K.B dhe R.M) dhe Titullari i AK. 

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, me shkresën nr. 4022, datë 11.08.2020 të Bashkisë Kukës është dhënë 

Autorizim për kryerje punimesh. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga Studio “A... Arkitekt” dhe miratuar nga titullari i Bashkisë 

Kukës, Z. S.Gj, në Nëntor 2019.  

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 17.08.2020  

dhe kanë përfunduar me datë 16.10.2020, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të 

punimeve. 

-Me shkresën datë 09.09.2020 sipërmarrësi i punimeve BOE “L... Company” SHPK & “K...” 

SHPK, përfaqësues të AK dhe mbikëqyrësi i punimeve “Xh.N” Shpk nga krahasimi i preventivit 

me faktin, kanë njoftuar ndryshime volumesh dhe kanë formuluar “Procesverbalin për rishikimin 

e volumeve të projekt preventivit”, i cili është miratuar nga AK, me punime që shtohen/hiqen 

prej 2,434,346/2,438,390 lekë pa TVSH.  

- U konstatua se ka diferenca në 19 volumet e zërave të situacionuara në krahasim me ato të 

miratuara në Projekt preventivin e rishikuar. Për këtë veprim ngarkohet me përgjegjësi 

mbikëqyrësi i punimeve. 

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

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 

 
 Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia Kukës 
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14.Lidhja e kontratës 

Nr. 60 Prot datë 05.08.2020 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 19,658,928 lekë 

BOE fitues “L... Company” SHPK & “K...” 

SHPK  

16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   

-Vlera  me tvsh 19,655,884 lekë 

-Vlera pa tvsh 16,379,904 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 

Parashikuar  60 ditë ,   Zbatuar  60 ditë. 
Fillimi punimeve: 17.08.2020 

Përfundimi punimeve : 16.10.2020 

19. Zgjatja e kontratës   

Urdhër ndryshimi nr. 1, datë 11.09.2020, 
25 ditë kalendarike 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE Xh.N 

Licenca Nr: MK 
1186/1 

Kontrata nr. 62, datë 
17.08.2020 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “Job Project” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1504/2 

Kontrata nr. 84 Prot., datë 
23.11.2020 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 23.11..2020 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt 15.12.2020 24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  ..................lekë 

(për mallrat) 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 221,400 lekë pa tvsh. 

 

Titulli i Gjetjes 

2: 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia 

Kukës, nga zbatuesi i punimeve “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, për 

zërat e punimeve III.1, III.3 dhe “Punime suvatimi e lyerje” 1+2+5.  

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “Shtresë betoni 

C15/20, t=7-10 cm”, “Shtresë betoni C15/20, t=7-10 cm”, “Suvatim mure + 

suvatim me grafiato + lyerje me bojë importi”, për pasojë vlera e këtyre 

diferencave janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, 

veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- UKM nr. 3 i datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 60 Prot datë 

05.08.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 62, 

datë 17.08.2020. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 84 

Prot., datë 23.11.2020. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Kukës.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projekt preventivit, si dhe të grupit të marrjes së 

përkohshme në dorëzim. 

Rëndësia: I mesëm. 

Rekomandime: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 221,400 lekë 

pa Tvsh nga BOE “L... Company” SHPK & “K...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 60 Prot datë 05.08.2020 me objekt 

“Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia 

Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit 
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dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 

Lidhur me objektin e mësipërm, ka ardhur observacion me emailin e datës 20.08.2021 nga mbikëqyrësi i 

punimeve Ing. Xh.N, si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Zëri “Prishje shtresa me pllaka granili, sheshet, rrugicat para varrezave”.  Në Librezën e masave është 

paraqitur sheshi me nr. 6 me sipërfaqe 173m² , ndërsa në skicën shoqëruese të librezës, në vizatimin 

përkatës është shënuar 137 m². Nga rikontrolli rezulton se është shënuar gabim (lapsus) vlera në vizatim, 

ndërsa ajo e shënuar në librin e masave është e sakta, e kontrolluar edhe me faktin në objekt. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit merr në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe do t’i reflektojë në tabelën e dëmit 

ekonomik. 

Pretendimi i subjektit: 

2. Zëri “Shtrese betoni C-15/20 trashësia 7-10 cm”. ...Në dokumentacionin e tenderit të publikuar nga 

Bashkia Kukës dhe që na është vënë në dispozicion, nuk është paraqitur analiza teknike për zërin “Ndërtim 

varre të reja me elementë guri dekorativ dhe granit, me shkrimet e simbolet përkatëse”. Për këtë arsye 

volumet e betonit të realizuara në objekt në këtë pozicion janë marrë më vete, pasi nuk kam patur në 

dokumentet e dhëna për zbatimin e objektit, analiza teknike apo që të shënohej në relacionin teknik për këtë 

detaj. 

Për këtë arsye volumet e betonit të realizuara janë situacionuar dhe janë kërkuar për tu paguar nga 

investitori, i cili nuk ka patur asnjë kundërshtim apo refuzim për tu pranuar punimet e kryera (pasi janë 

punime të kryera në fakt)... 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzion e cituar, duke administruar analizën teknike të zërit të cituar, në të 

cilën shtresa e betonit është e përfshirë. Përsa sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

3. Zëri “Mur b/a, C-20/25”. Në Librezën e masave, për 25 varre të reja nuk kanë patur bazament betoni 

fare dhe për këtë arsye janë ndërtuar bazamente të reja si të varreve ekzistuese me trashësi 30 cm ku në 

këtë lartësi të bazamentit janë marrë në konsideratë edhe ngritja e bazamenteve në nivelin e sheshit me 

gjithë pllaka betoni. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit mori në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe i reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

4. Zëri “Suvatim mure + suvatim me grafiato + lyerje me bojë importi”.  

- Në Librezën e masave, për bazamentin e shtatores, pas rikontrollit të Librezës se masave rezultoi se ka 

patur nje lapsus dhe është marrë 2 herë pjesa ballore dhe pjesa mbrapa dhe ka një diference prej 16,98m² . 

- Në pjesën e murit anash obeliskut, kur jane kryer punimet e suvatimit dhe të lyerjes në fazën e I-rë të 

punimeve, sheshi para murit ka patur nivel më të ulët se pjesa tjetër dhe për këtë arsye, kur janë vënë 

pllakat, është bërë mbushja rreth 10-12 cm, si dhe janë vënë pllakat me trashësi 6 cm mbi 3 cm rërë. Kjo ka 

bërë që lartësia e murit pas shtrimit të pllakave të jetë 20 cm me i ulet në raport me kohen kur nuk ka qenë i 

shtruar dhe punimet e kryera ne fazën e I-rë janë mbuluar. 

Për këtë arsye, nuk ka diferenca në volume dhe nuk janë paguar volume tepër . 

- Ne pjesën e murit mbrapa shtatores ku lartësia mesatare është marrë 1,5m dhe nga matjet e audituesit ka 

rezultuar1,3m, pas riverifikimit rezulton se fakti është se lartësia e saktë është 1,3 m, kështu që sipërfaqja 

nga 45m² në libreze është 39 m³, pra një diferencë 6m². 

Për sa më sipër, në total del se ka një diference prej (16,98m² + 6m²) = 22,98m² 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit mori në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe i reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

221,400 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 
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Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. Xh.N me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Z. F.B me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

III. “Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës)  

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 52 Prot datë 10.09.2018 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës, të përfaqësuar nga Kryetari z. B.Sh dhe 

Operatorit Ekonomik “N...” SHPK, me përfaqësues ligjor z. Xh. N., me licenca profesionale 

repektive NZ 1981/17. Vlera e kontratës është 20,945,920 lekë me Tvsh. Afati i zbatimit të 

kontratës është përcaktuar periudha kohore 120 ditë nga data e dorëzimit të sheshit. 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 54, datë 10.09.2018, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “’Xh.N” person fizik, me nr. licence për mbikëqyrje 

kolaudim punimesh MK. 1186/1 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 195,845 lekë me Tvsh.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 17 Prot., datë 08.04.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “R...” SHPK, me administrator z. F.B, me nr. licence 

për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK. 1506/8 dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 77,002 

lekë me Tvsh.  

Projektpreventivi 

- Për këtë objekt, me shkresën nr. 3663, datë 20.09.2018 të Bashkisë Kukës është dhënë 

Autorizim për kryerje punimesh. 

- Projekti i zbatimit është hartuar nga Ing. Xh.N dhe miratuar nga titullari i Bashkisë Kukës, Z. 

B.Sh, në Prill 2016.  

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet kanë nisur me datë 21.09.2018  

dhe kanë përfunduar me datë 06.01.2019, ose brenda afatit kontraktual të përfundimit të 

punimeve. 

-Me shkresën datë 09.09.2020 sipërmarrësi i punimeve “N...” SHPK, përfaqësues të AK dhe 

mbikëqyrësi i punimeve “Xh.N” Shpk nga krahasimi i preventivit me faktin, kanë njoftuar 

ndryshime volumesh dhe kanë formuluar “Procesverbalin për rishikimin e volumeve të projekt 

preventivit”, i cili është miratuar nga AK. Është miratuar përdorimi i fondit rezervë në vlerën 

831,145 lekë pa TVSH.  

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

1. Projekt i zbatimit, preventivit bazë dhe të ndryshuar,  

2. Situacionet pjesore dhe Situacioni përfundimtar,  

3. Libreza e masave,  

4. Ditarit të punimeve, etj. 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës 

14.Lidhja e kontratës 
Nr. 52 Prot datë 10.09.2018 

15.Vlera e kontratës (me tvsh) 20,945,920 lekë 

OE fitues “N...” SHPK  
16.Likuiduar deri dt  

 

17- Situacioni Përfundimtar   
-Vlera  me tvsh 20,943,815 lekë 
-Vlera pa tvsh 17,453,179 lekë 

18.Afati i kontratës në dite 
Parashikuar 120 ditë ,   Zbatuar  106 ditë. 
Fillimi punimeve: 21.09.2018 
Përfundimi punimeve : 06.01.2019 

19. Zgjatja e kontratës   
Nuk ka 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 
 OE Xh.N 

Licenca Nr: MK 
1186/1 

Kontrata nr. 54, datë 
10.09.2018 

Likuiduar   
 lekë 

Pa likuiduar  
 

21. Kolaudatori i punimeve 
OE “R...” SHPK 

Licenca Nr: 
MK 1506/8 

Kontrata nr. 17 Prot., datë 
08.04.2019 

Likuiduar  
(......lekë) 

Pa likuiduar (........ 
lekë) 

22.Akt Kolaudimi 
Datë 25.04.2019 

23.Akt i marrjes në dorëzim dt  24. Fletë Hyrja  Nr.... datë  ..................lekë 
(për mallrat) 
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Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 158,300 lekë pa Tvsh. 

 

Titulli i Gjetjes 

3: 

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës, nga zbatuesi i 

punimeve “N...” SHPK, për zërat e punimeve 2a.1, 2c.1+5+8, 2e.1, 2g. 14/15,  

3.10/18 dhe 5.2. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV dyer tamburato 

MDF me kasë dërrase”, “Mur me tulla të plota”, “Plinta e bazamente b/a 

monolite C 16/20”, etj,,  për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.  

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, 

veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e 

Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” e konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 52 Prot datë 

10.09.2018. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 54, datë 

10.09.2018. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 17 Prot., 

datë 08.04.2019. 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet 

e Bashkisë Kukës.  

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në 

verifikimin e zbatimit të projektpreventivit, si dhe të grupit të marrjes së 

përkohshme në dorëzim. 

Rëndësia: I mesëm. 

Rekomandime: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 158,300 lekë pa 

Tvsh nga OE “N...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 52 

Prot datë 10.09.2018 me “Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, 

Bashkia Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera.  

 
Lidhur me objektin e mësipërm, ka ardhur observacion me emailin e datës 20.08.2021 nga mbikëqyrësi i punimeve Ing. 

Xh.N, si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

1. Zëri “Zeri 1+5+8 Suvatim solete + patinim solete + f.v tavan gipsi + lyerje tavani”.  Për këtë proces pune kemi sipas 

akt konstatimit një diferencë prej 5m
2
 suvatim solete në katin përdhe e raportuar më tepër në situacionin përfundimtar, e 

cila ka ardhur nga përmasat më të vogla të marra nga ana e juaj për klasat në katin përdhe. Ju vemë në dijeni se ky zë 

punimi është për tavanin e katit të parë, jo katit përdhe, siç e keni thënë Ju në procesverbal. Pra çmimi 3180 leke / m
2
 

është llogaritur gabim, pasi tavani i soletes së katit përdhe është bërë suvatimi dhe lyerja e tij, jo patinim e tavan gipsi. 

Cmimi i suvatimit të tavanit është 800 lekë / m
2
, ndërsa i lyerjes me h/mat 2 duar 300 lekë/m

2
. Çmimi total (suvatim + 
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lyerje ) = 1100 lekë/m
2
 . 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit merr në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe do t’i reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

Pretendimi i subjektit: 

2. Zëri “F.v tuba multistrade 16 dhe 32 mm”. ...Ju vëmë në dijeni se matjet e tubave multistrade janë bërë në momentin 

e shtrimit para mbulimit me shtresë niveluese me llac cimento. Në vizatim janë paraqitur linja të drejta por në fakt kur 

bëhet shtrimi i tyre nuk realizohet i drejtë, gjë e cila sjell mos saktësinë e gjatësisë së tubave me gjendjen faktike. Ne 

jemi të gatshëm të bëjmë me matjen e linjave të shtrimit të tubave multistrade me detektim sinjalizimi sipas realitetit që 

janë shtruar. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit mori në konsideratë komentet e mbikëqyrësit dhe i reflektojë në tabelën e dëmit ekonomik. 

Pretendimi i subjektit: 

3. Zëri “Plinta e bazamente b/a monolite C-16/20”. Në Librezën e masave, është llogaritur volumi 24.6 m
3
, ndërsa sipas 

akt-konstatimit të bërë nga ana juaj është llogaritur volumi 21.7 m
3
. Në llogaritje ju keni referuar numrin e shkallëve 

(10 shkallë x 0.32), por kësaj llogaritje duhet t’i shtohet dhe sheshpushimi dhe përmasat reale dalin si në librezë të 

masave. 

Qëndrimi i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit pas shqyrtimit të observacionit sqaron se në rillogaritjen e volumit është marrë në konsideratë edhe 

sheshpushimi. Përsa sipër, pretendimi juaj nuk merret në konsideratë. 

Për zërat e tjerë që janë konstatuar me diferencë në volume, nuk është observuar. 

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 

158,300 lekë pa tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën 

dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. Z. Xh.N me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. Znj. R.N me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

2.5 Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 

 

Auditimi i fundit në Bashkinë Kukës është kryer në vitin 2017 për periudhën 01.05.2015 

30.06.2017, raporti përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën nr. 774/20 Prot, 

datë 31.12.2017. Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se, në përfundim të auditimit  

janë rekomanduar gjithsej: 18 masa organizative, 23 masa shpërblim dëmi me vlerë 59,060,641 

lekë, 10 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në menaxhimin me 

ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike dhe 16 masa disiplinore (14 masa për 

punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen nga legjislacioni i nëpunësit civil dhe 2 masa për 

punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen nga kodi i punës). 

1. Hartimi i Planit të Veprimit dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e përgjigjes për 

zbatimin e rekomandimeve. 

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 15, germa j “hartimi i planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve brenda 20 

ditëve nga marrja e raportit përfundimtar të auditimit”, Bashkia Kukës ka hartuar Planin e 

veprimit për zbatimin e rekomandimeve i cili është miratuar me Urdhrin nr. 234, datë 25.01.2018, 

dhe është dërguar në KLSH me shkresën nr. 233 Prot, datë 25.01.2018 brenda afateve.  

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, 

për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm.  
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Në zbatim të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, neni 30, pika 2
48

, rezulton se Bashkia Kukës nuk ka raportuar në KLSH mbi ecurinë e 

zbatimit të rekomandimeve të dhëna për përmirësimin e gjendjes nga auditimi i fundit. 

3. Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të  rekomandimeve të 

KLSH  

Sikurse është cituar më lart, Bashkia Kukës ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH i cili është miratuar me Urdhrin nr. 234, datë 25.01.2018, 

dhe është dërguar në KLSH me shkresën nr. 233 Prot, datë 25.01.2018, por ndërkohë nuk ka 

raportuar në Këshillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit të këtyre rekomandimeve, veprime këto 

në kundërshtim me ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 50, pika 5
49

. 

4. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve në Bashkinë Kukës 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 31, pika 3, kryen auditimin e zbatimit të 

rekomandimeve në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit. Përkatësisht në zbatim të 

këtij detyrimi KLSH ka zhvilluar në Bashkinë Kukës auditimin mbi zbatimin e rekomandimeve 

si për Bashkinë Kukës ashtu edhe për ish komunat (tani Njësitë Administrative) në bazë të 

programit të auditimit nr. 1005 Prot, datë 01.09.2018. Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve 

në Bashkinë Kukës ka rezultuar si më poshtë: 

 a .Nga18 masa organizative të cilat janë pranuar plotësisht, janë zbatuar 5 masa, janë në proces 

zbatimi 11 masa ndërsa 2 masa nuk janë zbatuar. 

 b. Janë rekomanduar 23 masa për shpërblim dëmi me vlerë 59,060,641 lekë. Nga auditimi 

rezultoi se është kontabilizuar dhe pasqyruar në llogarinë 468-debitorë të pasqyrave financiare 

vlera prej 16,691,582 lekë, ndërsa nuk është kontabilizuar në bilanc vlera e papranuar nga 

Bashkia Kukës prej 42,369,059 lekë. 

 c. Janë rekomanduar 10 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në menaxhimin 

me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike dhe të analizohet vlera 42,505,177 

lekë.  

 d. Janë rekomanduar gjithsej 16 masa disiplinore dhe zbatimi i tyre paraqitet: 

 - Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil janë rekomanduar 14 masa disiplinore sipas 

parashikimeve të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58. Nga 

auditimi rezulton se janë dhënë 13 masa disiplinore “Vërejtje” dhe 1 masë disiplinore “Pezullim 

nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës deri në dy vjet”. 

 - Për punonjësit, marrëdhëniet e punës së të cilëve rregullohen sipas Kodit të Punës në 

Republikën e Shqipërisë, janë rekomanduar 2 masa disiplinore nga “Vërejtje deri në Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”. Nga auditimi rezultoi se janë zbatuar të 2 këto rekomandime 

për masa disiplinore. 

 e. Janë rekomanduar për IMT-në të vlerësojë shkeljet e konstatuara duke vendosur marrjen e 

masave administrative (dënim me gjobë) për 1 mbikëqyrës punimesh. Nga auditimi rezultoi se 

IMT ka vendosur gjobë në vlerën 50,000 lekë për mbikëqyrësin Xh.N. 

Nga auditimi i zbatimit të rekomandimeve për ish komunat ka rezultuar si më poshtë: 

 a .Nga7 masa organizative të cilat janë pranuar plotësisht, janë zbatuar 3 masa, janë në proces 

zbatimi 3 masa ndërsa 1 masë nuk është zbatuar. 

                                                           
48

 “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit 

të rekomandimeve të dhëna”. 
49

 Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 50, pika 5, “Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të 

kryera nga Kontrolli i Lartë i Shtetit ..., kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të 
raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin në zbatimin e tij”. 
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 b. Janë rekomanduar 18 masa për shpërblim dëmi me vlerë 10,416,834 lekë. Nga auditimi 

rezultoi se nuk është zbatuar asnjë nga këto masa. 

c. Janë rekomanduar 5 masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në menaxhimin 

me ekonomicitet, eficiencë dhe efektivitet të fondeve publike dhe të analizohet vlera 3,103,646 

lekë.  

d. Janë rekomanduar gjithsej 14 masa disiplinore dhe zbatimi i tyre paraqitet: 

 - Për punonjësit që janë pjesë e shërbimit civil është rekomanduar 1 masë disiplinore sipas 

parashikimeve të ligjit nr. 152/2013, datë 30.05.2013 “Për nëpunësin civil”, neni 58. Nga 

auditimi rezulton se kjo masë disiplinore është zbatuar. 

 - Për punonjësit, marrëdhëniet e punës së të cilëve rregullohen sipas Kodit të Punës në 

Republikën e Shqipërisë, janë rekomanduar 13 masa disiplinore “Vërejtje”. Nga auditimi rezultoi 

se janë zbatuar të gjitha. 

 Në përfundim të auditimit të zbatimit të rekomandimeve në Bashkinë Kukës dhe ish komunat, 

KLSH i ka dërguar Bashkisë Kukës shkresat për zbatimin e rekomandimeve që nuk ishin zbatuar 

deri në momentin e kryerjes së auditimit mbi zbatimin e rekomandimeve. Më saktësisht, shkresën 

nr. 1005/58 Prot, datë 20.12.2018 “Kërkesë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 

auditimin e fundit në Bashkinë Kukës” dhe shkresën nr. 1005/59, datë 20.12.2018 “Kërkesë për 

zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Kukës-ish 

komunat”  

  Rekomandimet që duhet të zbatohen nga Bashkia Kukës janë:  

 2 rekomandime organizative 

 Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit të marrë masa për evidentimin e ndërtimeve pa 

leje dhe sipas rastit të aplikojë gjoba për subjektet që kanë shkelur legjislacionin. 

 Bashkia Kukës të marrë masa për rishikimin dhe anulimin e VKB-ve të marra dhe 

të pa ekzekutuara për tjetërsimin e trojeve dhe parcelave ndërtimores, si dhe 

privatizimin falas të banesave sipas klasifikimeve të përcaktuara në legjislacion. 

 23 masa për shpërblim dëmi me vlerë 59,060,641 lekë; 

Rekomandimet që duhet të zbatohen nga Bashkia Kukës për ish komunat (tani Njësitë 

Administrative) janë: 

 1 rekomandim organizativ 

 Bashkia Kukës, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrin masa për zbërthimin e 

vlerës prej 12,472,892 lekë për çdo objekt për transferimin e vlerës së çdo projekti 

apo studimi në objektet për të cilat ka përfunduar projekti/studimi. 

 18 masa për shpërblim dëmi me vlerë 13,968,716lekë;  

5. Niveli i zbatimit të rekomandimeve në Bashkinë Kukës të përcjella me shkresën nr. 1005/58 

Prot, datë 20.12.2018 

Nga auditimi i dokumentacionit të paraqitur nga strukturat e Bashkisë Kukës dhe analizimit nga 

grupi i auditimit, rezulton si më poshtë: 

 

MASA ORGANIZATIVE 

Nga18 masa organizative të cilat janë pranuar, janë zbatuar 5 masa, janë në proces zbatimi 11 

masa ndërsa 2 masa nuk janë zbatuar. Konkretisht masat e pa zbatuara janë: 

1.6.1 Rekomandim: Të merren masa nga IMT që në bashkëpunim me Zyrën e Urbanistikës të 

evidentojë ndërtimet pa leje, duke aplikuar gjoba ndaj subjekteve ndërtuese të kundërligjshme me 

qëllim mbajtjen nën kontroll, administrimin dhe zhvillimin e territorit, si dhe të merren të gjitha 

masat e nevojshme dhe të ndiqen procedurat gjyqësore për aplikimin dhe vjeljen e gjobave. 
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2.16.1 Rekomandim: Nga Bashkia Kukës të merren masa për rishikimin dhe anulimin e VKB-

ve të marra dhe të pa ekzekutuara për tjetërsimin e trojeve dhe parcelave ndërtimore si dhe 

privatizimin falas të banesave, ku për këto të fundit të përcaktohet kategoria e personave që e 

përfitojnë banesën falas nëse janë pjesë e klasifikimit të përcaktuar në ligj. 

 

MASA PËR SHPËRBLIM DËMI: 

Janë rekomanduar 23 masa për shpërblim dëmi me vlerë 59,060,641 lekë. Nga auditimi rezultoi 

se është kontabilizuar dhe pasqyruar në llogarinë 468-debitorë të pasqyrave financiare vlera prej 

16,691,582 lekë, ndërsa nuk është kontabilizuar në bilanc vlera e papranuar nga Bashkia Kukës 

prej 42,369,059 lekë. 

Masat e marra nga Bashkia Kukës për arkëtimin e vlerës 606,323 lekë për pagesa të paligjshme 

nga 8 punonjësit rezultojnë në proces zbatimi si më poshtë: 
Nr. Emër-Mbiemër Detyrimi (në lekë)30.06.2017 Mbetur 

1 M.S 27,819 0 

2 A.Sh 84,876 95,876 

3 V.G 47,275 0 

4 P.E 55,713 3,713 

5 K.K 199,148 0 

6 H.B 177,372 229,372 

7 H.H 11,600  11,600 

9 L.Gj 2,520 0 

 Totali 606,323 340,561 

Auditimi i KLSH ka llogaritur vlerën e dëmit deri më datë 30.06.2017, ndërsa nxjerrja e urdhrit 

të ekzekutimit nga ana e bashkisë ka filluar më datë 12.06.2018, kjo ka sjell që detyrimet e 

personave të rriteshin. Drejtoria e Financës dhe Buxhetit ka aplikuar ndalesat për vlerën e re të 

llogaritur. 

Për zbatimin e këtij rekomandimi mbetet ende për t’u arkëtuar shuma 340,561 lekë. Gjithashtu 

rezulton se punonjësit, A.Sh
50

, P.E
51

 dhe H.B
52

 janë liruar nga detyra, dhe nga ana e Bashkisë 

Kukës nuk janë marrë masa lidhur me detyrimin që ato kanë ndaj bashkisë. Punonjësit K. K i 

është hequr masa e arkëtimit të detyrimeve pas verifikimit të bërë nga ana e strukturave të 

bashkisë në dosjen e personale të punonjësit
53

. Për z. H.H nuk janë marrë masa për arkëtimin 

shumës 11,600 lekë, duke mos e bërë pjesë e shkresës nr. 296 Prot., datë 12.06.2018 për zbatimin 

e rekomandimit të KLSH-së. 

Për 22 masat e tjera për shpërblim dëmi nuk është marrë asnjë masë nga ana e Bashkisë Kukës 

për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së.  

Rezulton se nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit dhe Drejtoria Juridike, Prokurimeve Publike 

dhe Teknologjisë së Informacionit në Bashkinë Kukës nuk janë marrë masa të mëtejshme dhe 

nuk është nxjerrë urdhri i ekzekutimit në kundërshtim me Planin e Masave të miratuar nga 

Kryetari i Bashkisë me Urdhrin nr. 234, datë 25.01.2018 për rekomandimet B. 2.1-vlera për 

arkëtim 132,404 lekë, B. 3.1-vlera për arkëtim 360,000 lekë,dhe B. 4.1-vlera për arkëtim 715,000 

lekë. Në përfundim, për 23 masa për shpërblim dëmi është në proces vetëm rekomandimi B.1.1 

për arkëtimin e vlerës 606,323 lekë dhe nuk janë zbatuar 22 masat e tjera për arkëtimin e vlerës 

58,454,318 lekë. Rekomandimet e pazbatuara janë: 

2.1-Rekomandim: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 132,404 lekë nga 4 punonjësit si me poshtë; 

                                                           
50

Liruar nga detyra me Urdhrin nr. 146, datë 06.09.2019 
51

Liruar nga detyra me Urdhrin nr. 909, datë 12.11.2020 
52

Liruar nga detyra me Urdhrin nr. 644, datë 20.07.2020 
53 Urdhër nr. 259, datë 26.09.2019  
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1-E.H në vlerë 40,132 lekë. 

2-R.Sh në vlerë 3,318 lekë. 

3-B.D në vlerë 44,477 lekë. 

4-M.C në vlerë 44,477 lekë. 

3.1-Rekomandim: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative e 

ligjore për arkëtimin e shumës 360,000 lekë nga KPVV në mënyrë solidare sa më poshtë: 

1-L.D ish-Drejtor Ekonomik në shumën 120,000 lekë. 

2-F.T ish-Drejtor i Shërbimeve në shumën 120,000 lekë. 

3-B.B ish-Drejtor Juridik në shumën 120,000 lekë. 

4.1-Rekomandim: Nga bashkia Kukës të marren masat dhe të ndjekë procedurat 

administrative e ligjore për arkëtimin e shumës prej 715,000 lekë, nga Qendra e Studimeve 

Arkeologjike përfituar tepër për punime të pakryera. 

Për 12 rekomandime (nga numri rendor 5 deri në numrin rendor 16) nuk është pranuar nga 

Bashkia Kukës dëmi ekonomik i rekomanduar nga KLSH në vlerën 42, 419,059 lekë edhe pasi 

KLSH i ka ri kërkuar Bashkisë Kukës zbatimin e këtyre rekomandimeve në shkresën nr. 

1005/58, datë 20.12.2018 “Kërkesë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 

auditimin e fundit në Bashkinë Kukës” 

5.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 1,922,606 lekë, nga z. B.Sh, z. I.K, z. E.L, dhe 

A.V. 

6.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 4,100,826 lekë, nga z. B.Sh, z. A.V, z. H.M, dhe 

z. E.L. 

7.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 398,400 lekë, nga z. B.Sh, z. A.V, z. E.L dhe z. 

A.E. 

8.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 2,220,480 lekë, nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z. 

E.L. 

9.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 3,650,920 lekë, nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z. 

E.L. 

10.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 2,870,880 lekë, nga z. B.Sh. 

11.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 1,485,120 lekë, nga z. B.Sh. 

12.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 767,868 lekë, nga z. B.Sh. 

13.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 2,206,498 lekë nga z. B.Sh, z. A.V, z. A.P, dhe z. 

E.L. 

14.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 3,280,014 lekë, nga z. B.Sh, z. A.V, z. E.L dhe z. 

G.Ç. 

15.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 19,084,914 lekë, nga z. B.Sh, z. B.M, z. K.L dhe 

z. E.L. 
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16.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 430,533 lekë, nga B.Sh. 

17.1-Rekomandimi: Nga bashkia Kukës të kërkohet në rrugë ligjore, duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme për arkëtimin e vlerës 389,340 lekë me Tvsh, nga z. L.D, z. A.D, z. F.T, 

në cilësinë anëtar të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. 

18.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 295,076 

lekë nga operatorët ekonomikë “O...” SHPK e “O...”SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën nr. 26 Prot., datë 13.04.2017 me objekt “Ndërtimi i rrjetit të kanalizimeve të ujërave të 

zeza, lagja Drinas”, Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një penalitetin e pa aplikuar nga ana e 

Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës ndaj sipërmarrësit të punimeve për vonesa të pa 

justifikuara në përfundimin e punimeve. 

19.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 113,320 

lekë pa Tvsh nga operatori ekonomik “D...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 26 

Prot., datë 18.05.2016 me objekt “Rikonstruksion i 7 kanaleve ujitëse”, Kukës, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit 

të punimeve të pakryera në fakt apo prej mos ndryshimit të zërave në situacion sipas zërit faktit. 

19.2-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 359,689 

lekë nga operatori ekonomik “D...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 26 Prot., 

datë 18.05.2016 me objekt “Rikonstruksion i 7 kanaleve ujitëse”, Kukës, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një penalitetin e pa aplikuar nga ana e Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës ndaj 

sipërmarrësit të punimeve për vonesa të pa justifikuara në përfundimin e punimeve. 

20.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 237,430 

lekë pa Tvsh nga operatori ekonomik “D...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 31 

Prot., datë 25.05.2016 me objekt “Ndërtimi i rrjetit të KUZ (segmenti Kukës - Uzinë)”, Kukës, 

vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si 

rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt apo prej mos ndryshimit të zërave në 

situacion sipas zërit faktit. 

21.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,775,000 

lekë pa Tvsh nga operatori ekonomik “G...” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën nr. 

113 Prot., datë 18.12.2015 me objekt “Mirëmbajtje dhe pastrim i rrugëve nga dëbora (15 dhjetor 

2015-31 mars 2016)”, Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

22.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 2,700,000 

lekë pa tvsh nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “RSM”SHPK &“O...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën nr. 36 Prot., datë 17.06.2016 me objekt “Mirëmbajtje e rrjetit rrugor 

rural të Bashkisë Kukës”, Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt. 

23.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 9,008,000 

lekë pa Tvsh nga bashkimi i operatorëve ekonomikë “O...” SHPK dhe “V...” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën nr. 78 Prot., datë 30.11.2016 dhe kontratën shtesë sipas aktit me nr. 23 

Prot, me objekt “Mirëmbajtje dhe pastrim i rrugëve nga dëbora”, Kukës, vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si rrjedhojë e likuidimit 

të punimeve të pakryera në fakt. 

6. Niveli i zbatimit të rekomandimeve për ish komunat (Njësitë Administrative) të përcjella me 

shkresën nr. 1005/59 Prot, datë 20.12.2018 

Rekomandimet që duhet të zbatohen nga Bashkia Kukës për ish komunat (tani Njësitë 

Administrative) janë: 
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MASA ORGANIZATIVE 

Bashkia Kukës, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrin masa për zbërthimin e vlerës prej 

12,472,892 lekë për çdo objekt për transferimin e vlerës së çdo projekti apo studimi në objektet 

për të cilat ka përfunduar projekti/studimi. 

 

MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

KLSH i ka ri kërkuar Bashkisë Kukës zbatimin e 18 rekomandimeve (masa për shpërblim dëmi) 

në vlerën 13, 968,716 lekë në shkresën nr. 1005/59, datë 20.12.2018 “Kërkesë për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Kukës-ish komunat”. Nga 

auditimi rezulton se asnjë nga këto rekomandime nuk është zbatuar. Rekomandimet që nuk janë 

zbatuar janë: 

1.1-Rekomandimi:Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 4,187,150 lekë të përfituar padrejtësisht nga punonjësit e 

administratës dhe ish Kryetarët e komunave sipas shumave përkatëse të paraqitura në tabelat e 

trajtuara në pikën 3/d të Projekt raportit të auditimit. 

2.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 170,000 lekë e  përfituar padrejtësisht nga: 

1. z. A.K – ish Kryetar i Komunës Bicaj, shuma 40,000 lekë; 

2. z. A.D – ish Kryetar i Komunës Ujmisht, shuma 120,000 lekë; 

3. z. A.Sh – ish Kryetar i Komunës Kalis, shuma 10,000 lekë. 

3.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 135,000 lekë nga punonjësit e ish komunave Kalis dhe Ujmisht, 

përfituar me pa të drejtë të shpërblimit, sipas tabelave të paraqitura në pikën 3/d të raportit të 

auditimit. 

4.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 184,080 lekë nga qiradhënësit të evidentuara në tabelat e 

paraqitura në pikën 3/d të raportit të auditimit. 

5.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 2,199,400 lekë përkatësisht: 

1. z. K.Gj, ish Kryetar Komune, shuma 1,099,700 lekë; 

2. z. I.D, ish Përgjegjës Finance, shuma 1,099,700 lekë. 

6.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 457,600 lekë nga z. I.D, ish Përgjegjës Finance, në cilësinë e 

Nëpunësit Zbatues. 

7.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 409,100 lekë përkatësisht nga: 

1. z. D.N, ish Kryetar Komune, shuma 204,550 lekë; 

2. z. R.B, ish Përgjegjës Finance, shuma 204,550 lekë. 

Rekomandimi i mësipërm nuk është pranuar nga Bashkia Kukës. 

8.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative e 

ligjore për arkëtimin e shumës 967,200 lekë përkatësisht: 

1. z. A.K, ish Kryetar Komune, në cilësinë e kryetarit të AK e NA, shuma 193,440 lekë; 

2. z. I.M, ish P/Finance, në cilësinë e nëpunësit zbatues, shuma 193,440 lekë; 

3. z. Y.G, ish specialist shërbimesh, si anëtar komis. mbikëqyrës, shuma 193,440 lekë; 

4. z. B.H, ish mirëmbajtës, si anëtar komis. mbikëqyrës, shuma 193,440 lekë; 

5. z. A.G, ish teknik komune, si anëtar komis. mbikëqyrës, shuma 193,440 lekë; 
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9.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative e 

ligjore për arkëtimin e shumës 60,000 lekë në mënyrë solidare nga KPVV përkatësisht nga: 

1. z. L.A, ish P/Finance, shuma 20,000 lekë; 

2. z. H.I, anëtar, shuma 20,000 lekë; 

3. z. O.L, anëtar, shuma 20,000 lekë; 

10.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 396,000 lekë përkatësisht nga: 

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 198,000 lekë; 

2. z. I.D, ish Përgjegjës Finance, shuma 198,000 lekë. 

11.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 574,600 lekë përkatësisht nga: 

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 287,300 lekë; 

2. z. I.D, ish Përgjegjës Finance, shuma 287,300 lekë. 

12.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 72,000 lekë përkatësisht nga: 

1. z. A.D, ish Kryetar Komune, shuma 36,000 lekë; 

2. z. I.D, ish Përgjegjës Finance, shuma 36,000 lekë. 

13.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masat dhe të ndjekë procedurat administrative dhe 

ligjore për arkëtimin e shumës 83,333 lekë përkatësisht nga: 

1. z. F.S, ish Përgjegjës Finance, shuma 27,778 lekë; 

2. z. N.L, ish P/Ndihmës, shuma 27,778 lekë; 

3. z. M.L, ish P/ZMMT e Urbanistikës, shuma 27,778 lekë. 

14.1-Rekomandimi: Të bëhet kontabilizimi dhe të ndiqen të gjitha procedurat ligjore për 

shpërblimin e dëmit në vlerën 145,800 lekë nga punonjësit përkatësisht: 

1. z. A.D vlera 29,160 lekë; 

2. z. A.C vlera 29,160 lekë; 

3. z. I.M vlera 29,160 lekë; 

4. z. H.K vlera 29,160 lekë;  

5. z. A.P vlera 29,160 lekë;  

15.1-Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë të gjitha masat duke ndjekur procedurat ligjore për 

arkëtimin e vlerës 375,571 lekë nga personat e evidentuar në anekset nr. 1,2,3,4,5,6,7 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

16.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës për ish Komunën Malzi, të merren masa për arkëtimin 

e vlerës prej 481,696 lekë pa tvsh nga operatori ekonomik “O...-Shpk” në cilësinë e sipërmarrësit 

në kontratën nr. 114 Prot, datë 11.07.2014 me objekt “Rikonstruksion i kanaleve ujitës dhe 

ujësjellësve, Komuna Malzi”, Kukës, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të shtetit dhe njësive vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt apo prej 

mos ndryshimit të zërave në situacion sipas zërit faktik. 

17.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës për ish Komunën Topojan, të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 934,986 lekë pa Tvsh nga operatori ekonomik “Xh...-Shpk” në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën nr. -, datë 22.12.2014 me objekt “Hidroizolim tarrace, shkolla 

Xhaferraj”, Topojan, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësive vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt apo prej mos ndryshimit 

të zërave në situacion sipas zërit faktik. 

18.1-Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës për ish Komunën Topojan, të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 2,135,200 lekë pa Tvsh nga operatori ekonomik “Xh...-Shpk” në cilësinë 

e sipërmarrësit në kontratën nr. -, datë 20.12.2014 me objekt “Mirëmbajtje rruge komunale”, 
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Topojan, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësive 

vendore si rrjedhojë e likuidimit të punimeve të pakryera në fakt.  

7. Puna e Drejtorisë së Auditimit të Brendshëm lidhur me ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve 

të lëna nga KLSH 

Drejtoria e Auditimit të Brendshëm në Bashkinë Kukës në zbatim të detyrave që i lindin nga 

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

publik”, si dhe Manualit të Auditimit të Brendshëm i ka dërguar katër shkresa strukturave 

përgjegjëse në bashki duke kërkuar informacion dhe dokumentacion justifikues mbi nivelin e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Kukës dhe Ish-

Komunat, përkatësisht, si më poshtë: 

 Shkresa nr. 875 Prot., datë 17.10.2019 dhe shkresa nr. 876 Prot., datë 17.10.2019 

drejtuar Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit dhe Drejtorisë Juridike, Prokurimeve 

Publike & IT; 

 Shkresa nr. 862 Prot., datë 23.09.2020 drejtuar Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, 

Drejtorisë Juridike, Prokurimeve Publike & IT, si dhe Drejtorisë së Menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore; 

 Shkresa nr. 1054 Prot., datë 17.11.2020 drejtuar Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, 

Drejtorisë Juridike, Prokurimeve Publike & IT, si dhe Drejtorisë së Menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore; 

 Shkresa nr. 6311 Prot., datë 21.12.2020 drejtuar Drejtorisë Juridike, Prokurimeve 

Publike & IT, si dhe Drejtorisë së Menaxhimit të Burimeve Njerëzore. 

 Shkresa Nr. 1196 Prot., datë 20.12.2019 Drejtoria e Auditimit të Brendshëm, Kukës ka 

dërguar akt-verifikimet nr. 1 dhe nr. 2, datë 20.12.2019, Drejtorisë e Financës dhe 

Buxhetit, si dhe Drejtorisë Juridike, Prokurimeve Publike & IT, Bashkia Kukës, akt-

verifikime të mbajtura në zbatim të programit të angazhimit nr. 674 Prot., datë 

26.09.2019 në lidhje auditimin e ushtruar në Drejtorinë e Financës dhe Buxhetit për pikën 

e programit mbi zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së të lëna nga auditimi i 

mëparshëm për Bashkinë Kukës dhe Ish-Komunat.  

8. Statusi aktual rekomandimeve të lëna në auditimin e fundit (auditimin e zbatimit të 

rekomandimeve) 

Sa trajtuar më sipër lidhur me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e 

fundit në Bashkinë Kukës rezulton se: 

2 rekomandime organizative rezultojnë ende të pa zbatuara  

 Nga auditimi i dokumentacionit të IMT-së, lidhur me zbatimin e rekomandimit për 

evidentimin e ndërtimeve pa leje dhe aplikimin e gjobave rezulton se jo për të gjitha 

ndërtimet pa leje të identifikuara janë aplikuar gjoba në zbatim të dispozitave ligjore.
54

 

 Nga Bashkia Kukës nuk janë marrë masa për anulimin e VKB-ve të pa ekzekutuara deri 

në momentin e kryerjes së auditimit në vitin 2018, për tjetërsimin e trojeve dhe parcelave 

ndërtimore. 

Nga 11 rekomandimet që në auditimin e zbatimit të rekomandimeve janë vlerësuar si në proces 

zbatimi kemi: 

1. Rekomandimi mbi analizimin e debitorëve, dhe marrjen e masave për të rritur arkëtimin e 

detyrimeve mund të konsiderohet i zbatuar pasi nga ana e DTTV regjistrat e debitorëve mbahen 

të plota edhe në rrugë elektronike edhe në dokumente fizike. Gjithashtu DTTV ka ndjekur hapat 
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Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 52. 
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ligjor për arkëtimin e detyrime, trajtuar më hollësisht në auditimin të ardhurave dhe hapat e 

marra për uljen e borxhit. 

2. Rekomandimi mbi likuidimin e detyrimeve për sigurimet shoqërore është ende në proces 

zbatimi. Detyrimi i konstatuar nga auditimi në vitin 2018 ka qenë në vlerën 46,689,439 lekë, 

ndërsa nga raportimi i bërë në MFE për detyrimet në fund të vitit 2020, zëri paga dhe sigurime 

shoqërore paraqitet në vlerën 41,722,255 lekë, trajtuar më hollësisht në çështjen e detyrimeve të 

prapambetura. 

3. Rekomandimi mbi ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e vlerës 4,150,000 lekë, gjoba 

të vendosura nga IMT është në proces zbatimi. Rezulton se hapi i vetëm që është marrë nga 

Bashkia Kukës për arkëtimin e gjobave është dërgimi i listës së kundërvajtësve Zyrës 

Përmbarimore Kukës me shkresën nr. 3602 Prot., datë 13.09.2018 dhe nuk janë ndjekur hapat e 

tjera.  

4. Rekomandimi për krijimin e regjistrave manual dhe elektronik për regjistrimin e subjekteve 

dhe familjarëve është zbatuar. DTTV ka krijuar regjistrat përkatës për administrimin e taksave 

dhe tarifave, trajtuar më hollësisht në auditimin e të ardhurave. 

5. Rekomandimi mbi arkëtimin e debitorëve është në proces zbatimi. 

6. Rekomandimi mbi likuidimin e detyrimeve të prapambetura rezulton në proces zbatimi. 

7. Rekomandimi mbi kryerjen e prokurimeve me vlera të vogla është në proces zbatimi. 

8. Rekomandimi mbi procedurat e transferimit të listave të pronave të ish komunave në pronësi 

të Bashkisë Kukës, është në proces zbatimi. Nga Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe 

Zhvillimit të Territorit u paraqitën dokumente lidhur me përfundimin e procesit të transferimit të 

pronave për Njësinë Administrative Shtiqen dhe për Njësitë Malzi, Surroj, Topojan dhe Grykë-

Çaje ka filluar procesi për regjistrimin e pronave konform dispozitave ligjore në fuqi. 

9. Rekomandimi për ngritjen e grupeve të punës për identifikimin e sipërfaqeve që zënë 

ngrehinat e tubacionet e subjekteve HEC-e me qëllim lidhjen e kontratave të qirasë për 

shfrytëzimin e sipërfaqeve, rezulton se rekomandimi është në proces zbatimi. Janë ngritur grupet 

e punës me urdhrat nr. 222, datë 31.05.2018, nr. 253, datë 02.07.2018 dhe urdhër nr. 301, datë 

03.08.2018 për të bërë verifikimin e aktivitetit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në nxjerrjen 

dhe grumbullimin e rezervave minerale dhe subjekteve që prodhojnë dhe tregtojnë energji. 

Lidhur me vijimësinë e zbatimit të këtyre urdhrave nga strukturat e Bashkisë Kukës nuk u 

paraqit dokumentacion nëse këto grupe kanë kryer inspektime dhe verifikime në terren në zbatim 

të urdhrave, nuk u paraqitën proces verbale apo akte të tjera të mbajtura nga grupet e punës. 

10. Rekomandimi mbi rritjen e eficiencës në shpenzimet publike duke zhvilluar procedura 

prokurimi në përmbushje me kriteret ligjore është në proces zbatimi.  

11. Rekomandimi lidhur me monitorimin e vazhdueshëm të investimeve nga Bashkia Kukës 

është në proces zbatimi. 

Titulli i gjetjes 1: Niveli i zbatimit të rekomandimeve për masa organizative, masa shpërblim 
dëmi dhe masave disiplinore.  
Nga auditimi mbi nivelin e zbatimin të rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit 

në Bashkinë Kukës rezulton se: 

 Nuk është marrë asnjë masë për zbatimin e 22 rekomandimeve për shpërblim dëmi në 

vlerën 58,454,318 lekë ndërsa është në proces vetëm zbatimi i 1 rekomandimi për 

arkëtimin e vlerës 606,323 lekë;  
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 Nga 11 rekomandimet që në auditimin e zbatimit të rekomandimeve
55

 janë vlerësuar si në 

proces zbatimi janë zbatuar vetëm 2 dhe mbeten ende në proces zbatimi 9 rekomandimet 

e tjera; 

 2 rekomandime organizative nuk janë zbatuar ende.  
Ndërsa lidhur me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në 

Bashkinë Kukës-ish komunat rezulton se: 

 Nuk është marrë asnjë masë për zbatimin e 18 rekomandimeve për shpërblim dëmi në 

vlerën prej 13,968,716 lekë;  

 Nuk është zbatuar masa organizative lidhur me zbërthimin e vlerës prej 12,472,892 lekë 

nga Drejtoria Ekonomike dhe e Financës për çdo objekt në zbatim të kërkesave të 

standardit për transferimin e vlerës të çdo objekti të cilit i ka përfunduar projekti; 

 Nuk është kryer auditim tematik nga Njësia e Auditimit të Brendshëm në Njësinë 

Administrative Arrën (ish Komuna Arrën). 

Situata:Nga 11 rekomandimet në proces zbatimi janë zbatuar vetëm 2 dhe janë ende në proces 

zbatimi 9 rekomandimet e tjera.  

Nga strukturat e Bashkisë Kukës nuk janë marrë për zbatimin e 23 rekomandime për shpërblim 

dëmi. Është në proces vetëm rekomandimi për arkëtimin e vlerës 606,323 lekë dhe nuk janë 

zbatuar 22 masat e tjera për arkëtimin e vlerës 58,454,318 lekë. 

Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Kukës-ish 

komunat, nuk janë marrë masa për zbatimin e 18 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën 

prej 13,968,716 lekë, Njësia e Auditimit të Brendshëm nuk ka kryer auditim tematik në Njësinë 

Administrative Arrën dhe nuk është bërë zbërthimi i vlerës prej 12,472,892 lekë nga Drejtoria 

Ekonomike dhe e Financës për çdo objekt në zbatim të kërkesave të standardit për transferimin e 

vlerës.  

Kriteri:Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH është në shkelje të përcaktimeve të 

ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të 

Shtetit”, nenit 15, germa j dhe nenit 30 pika 2. 

Impakti:Mos zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit të kryer në 

Bashkinë Kukës ka sjellë mungesë të ardhurash nga mos shpërblimi i dëmit në vlerën 58,454,318 

lekë  për Bashkinë Kukës dhe në vlerën 13,968,716 lekë për ish komunat. 

Shkaku:Strukturat përgjegjëse në Bashkinë Kukës duke filluar nga z. B.Sh me Detyrë ish 

Kryetar i Bashkisë Kukës dhe z. S.Gj me detyrë Kryetar i Bashkisë Kukës nuk kanë nxjerrë 

urdhrat e nevojshme për zbatimin e rekomandimeve të KLSH-së. Ndërsa edhe në rastet kur këto 

urdhra janë nxjerrë ato janë zbatuar pjesërisht (Urdhër për arkëtimin e vlerës 606,323 lekë për 

pagesa të paligjshme nga 8 punonjës) apo nuk kanë gjetur zbatim (Urdhrat nr. 222, datë 

31.05.2018, nr. 253, datë 02.07.2018 dhe nr. 301, datë 03.08.2018 për të bërë verifikimin e 

aktivitetit të subjekteve që ushtrojnë aktivitet në nxjerrjen dhe grumbullimin e rezervave minerale 

dhe subjekteve që prodhojnë dhe tregtojnë energji). 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Kukës të analizojë me strukturat e bashkisë si dhe në 

Këshillin Bashkiak mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të KLSH të dërguara me shkresat nr. 

1005/58 Prot, datë 20.12.2018 për Bashkinë Kukës dhe shkresën nr. 1005/59 Prot, datë 

20.12.2018 për ish-Komunat (sot Njësitë Administrative),  si dhe të marrë masa për nxjerrjen e 

urdhrave përkatës dhe hartimin e planeve specifike të  punës për:  

                                                           
55

Shkresa nr. 1005/58 Prot, datë 20.12.2018 “Kërkesë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë 

Kukës”. 
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 Zbatimin e 22 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën 58,454,318 lekë; 

 Zbatimin e 9 rekomandimeve organizative që janë nxjerrë urdhrat përkatës por rezultojnë 

ende në proces zbatimi; 

 Zbatimin e  2 rekomandimeve organizative që ende nuk janë zbatuar; 

 Zbatimin e 18 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën prej 13,968,716 lekë për 

Njësitë Administrative.  

Në mënyrë tabelore të dhënat paraqiten në pasqyrën Aneks 5/1, bashkëlidhur Raportit të 

Auditimit  

 

2.6 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit 

 

Mbi planifikimin dhe zhvillimin e territorit 

 

Vlerësim me zgjedhje i proceseve administrative në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të 

territorit. 

 

Planifikimi i territorit 

Bashkia Kukës është pjesë e 26 bashkive përfituese, sipas VKM nr. 670, datë 29.07.2015 "Për 

ngarkimin e Ministrisë së Zhvillimit Urban për kryerjen e procedurave të prokurimit për 

realizimin e konkursit të projektimit për hartimin e Planeve të Përgjithshme Vendore për 26 

bashki". Buxheti për hartimin e PPV të Bashkisë Kukës mbulohet nga Qeveria Shqiptare, dhe 

është pjesë e Lotit 2 të Bashkive, me fond limit si më poshtë: 

Loti 2-Objekti: “Hartimi i planeve të përgjithshme vendore për bashkitë Kukës dhe Dibër. 

Loti 2 - Fondi Limit:33,494,400 lekë (pa Tvsh), nga të cilat: 

10,048,320 lekë (pa Tvsh) për vitin 2015 dhe 23.446.080 lekë (pa Tvsh) për vitin 2016 

Nisma për hartimin e planit është miratuar nga Këshilli Bashkiak Kukës me vendim nr. 2, datë 

10.01.2017 dhe hartimi i këtij plani është realizuar dhe dorëzuar pranë Bashkisë Kukës me 

shkresë nr. 1605/10 Prot., datë 31.05.2016. 
1. Të dhënat e përgjithshme për bashkinë 

Emërtimi Vlera dhe njësia Specifikimet 

Sipërfaqja e njësisë vendore 93,386.50 ha S. totale Urbane = 1,587.57 ha 

S. Territori Bujqësor = 13,074.11 ha. 
S. Territori Natyror = 74,335.65 ha 

S. Territori Ujor =2,988.37 ha 

S. Territori Infrastrukturor = 1,400.80 ha 

Nr. i popullsisë ekzistuese 47,985 Popullsia për çdo njësi të qeverisjes vendore 

Zona të rëndësisë kombëtare dhe zona të 

mbrojtura natyrore dhe kulturore 

34,926.85 ha Sipas legjislacionit të posaçëm dhe ligjit të planifikimit dhe 

zhvillimin e territorit 

Sipërfaqe e miratuar zonash informale ha Zonat e miratuara nga ALUIZNI 

Problematika mjedisore  Përmenden shkurt faktet duke marrë në konsideratë vendndodhjen e 
elementeve që ndikojnë negativisht mjedisin dhe shëndetin e njeriut. 

PPV Kukës është realizuar nga kontraktori BOE “P.A.N.G.E.A” & “I Desing”, me drejtues 

projekti Urbanisti z. D. R me nr. Licence 3133. 

Referuar shkresës nr. 4765 Prot., datë 03.09.2015 të ish Ministrisë së Zhvillimit Urban, drejtuar 

Bashkisë Kukës “Dërgim Akt – Marrëveshje për PPV, të Bashkisë Kukës”, nënshkruar me 

shkresën nr. 1205 Prot., datë 28.07.2015 nga Kryetari i Bashkisë. 

Me nr. 1802/1 Prot., datë 28.12.2016 është dërguar nga Agjencia Kombëtare e Planifikimit të 

Territorit (AKPT), Akti i Përputhshmërisë dhe Raporti i Vlerësimit teknik për dokumentin “Plani 

i Përgjithshëm Vendor”, Bashkia Kukës. 
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Me Vendimin nr. 1, datë 10.01.2017, është miratuar strategjia e zhvillimit të territorit, Bashkia 

Kukës nga Këshilli Bashkiak. Ligjshmëria e aktit me nr. 1/6 Prot., datë 23.01.2017, nga Prefekti i 

Qarkut Kukës z. L. Sh. 

 

Kontrolli dhe zhvillimi i territorit 

Referuar të dhënave në sistemin elektronik e-lejet për Bashkinë Kukës, rezulton se për afatin e 

auditimit 01.01.2018 deri në 31.12.2020, ka pasur 6 aplikime në sistem për leje zhvillimi, leje 

ndërtimi, 4 deklarata për kryerje punimesh, 1 leje për ndryshime funksioni, 3 rikonstruksione dhe 

1 leje për prishje objekti.  

Nga sa më sipër janë përzgjedhur për t’u audituar procedurat e miratimit për leje ndërtimi për 

ndërtimet e reja dhe shtesa, si procedura me risk më të lartë.  

 

Titulli 

gjetjes 1 

1. Leje ndërtimi (aplikimin nr. Regjistri/Prot. 4140, datë 14.09.2020 në sistemin 

“e-leje”) nr. 171, datë 29.09.2020 dhe leje zhvillimi me Vendimin e KKT –së nr. 

12, datë 10.06.2020 për objektin: “Objekt banimi dhe shërbimesh 8 kat me 1 kat 

nëntokë”, në Rr. “Dëshmorët”, Bashkia Kukës, me zhvillues Entin Kombëtar të 

Banesave”, projektuar nga “S...” Shpk me licencë nr. N. 4654/6. me Arkitekt S.I 

me licencë nr. A. A. 0131/4. 

Situata  Nga auditimi i procedurës së miratimit të lejeve të sipërcituara rezulton se: 

- Këshilli Bashkiak Kukës me Vendimin nr. 35, datë 19.11.2019 “Për miratimin e 

kalimit të truallit pa kundër shpërblim në pronësi të EKB, për zbatimin e programit 

social të strehimit për ndërtimin e banesave me kosto të ulët” ka vendosur: Të 

miratojë kalimin pa kundër shpërblim të truallit me nr. Pasurie 17/70 dhe 17/55, Zona 

Kadastrale (ZK) 2315, nga Bashkia Kukës në pronësi të Entit Kombëtar të Banesave 

(EKB) për ndërtimin e banesave me kosto të ulët. 

Këto troje do të shërbejnë për ndërtimin e 2 (dy) objekteve të banimit me lartësi 8 

kat,dhe 1 (një) kat nën tokë, nga të cilët njëri nga objektet ka njësi shërbimi në katin 

përdhe. 

Ky vendim do të regjistrohet pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës (ASHK). 

Drejtoria Vendore Kukës, sipas legjislacionit në fuqi për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme. 

Përjashtimin e investitorit nga pagesa e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 

ndërtimet ereja, për ndërtimin e 2 (dy) objekteve të banimit me kosto të ulët. 

Për zbatimin e vendimit, ngarkohet, Drejtorja Juridike, Prokurimeve Publike, 

Integrimit Evropian dhe IT-së, Drejtoria e PKZHT-s si dhe Drejtoria e Taksave dhe 

Tarifave Vendore. 

- Këshilli Bashkiak Kukës me Vendimin nr. 6, datë 13.01.2020 “Për një ndryshim në 

Këshilli Bashkiak Kukës me Vendimin nr. 35, datë 19.11.2019….” “ka vendosur: Të 

miratojë kalimin pa kundër shpërblim të truallit me Nr. Pasurie 17/77, Zona 

Kadastrale (ZK) 2315, nga Bashkia Kukës në pronësi të Entit Kombëtar të Banesave 

(EKB) për ndërtimin e banesave me kosto të ulët. Këto troje do të shërbejnë për 

ndërtimin e 2 (dy) objekteve të banimit me lartësi 8 kat,dhe 1 (një) kat nën tokë, nga 

të cilët njëri nga objektet ka njësi shërbimi në katin përdhe. 

Për zbatimin e këtij vendimi, ngarkohet, Drejtoria e PKZHT-s si dhe Drejtoria 

Juridike, Prokurimeve Publike. Integrimit Evropian dhe IT-së. 

- Me Marrëveshjen e Bashkëpunimit “Mbi zbatimin e programit për banesa me kosto 

të ulët në Bashkinë Kukës” nënshkruar midis Entit Kombëtar të Banesave (me nr. 
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2476/2 Prot., datë 10.12.2019) përfaqësuar nga z. S.Ç, Drejtor i Përgjithshëm dhe 

Bashkisë Kukës (me nr. 4214 Prot., datë 06.12.2019) përfaqësuar nga z. S.Gj, 

Kryetar i Bashkisë. 

Objekti i marrëveshjes është financimi dhe ndërtimi gjatë viteve 2019-2022, i dy 

objektevetë banimit me 8 kate dhe një kat nën tokë, nga të cilët njëri nga objektet ka 

njësi shërbimi në katin përdhe. Financimi i objekteve do të realizohet nga të ardhurat 

e vetë EKB. Objektet e banimit klasifikohen në programin e banesave me kosto të 

ulët dhe do të shërbejë për strehimin e familjeve që kanë aplikuar pranë Bashkisë 

Kukës për të përfituar banesë me kosto të ulët. 

Certifikata për vërtetimin e pronësisë me nr. 1328, datë 27.09.2013, Zona Kadastrale 

(ZK) nr. 2315; Nr. Pasurisë 27/125; Volumi 28; Faqe 114; Lloji i pasurisë Truall. 

Sipërfaqe totale 315 m
2
; (ndërtesë nuk ka); Kufizimet e pasurisë janë: V 27/102, L 

27/78, J 27/25, 27/78, P 27/25. 

Agjencia Shtetërore e Kadastrës, Kukës  (AKSH) me shkresën nr. 4337 Prot., datë 

30.10.2020, ka informuar që për pasurinë ZK 2315, nr. Pasurisë 27/125 nuk ka 

deklarime. 

- Këshilli Kombëtar i Territorit në mbledhjen e datës 10.06.2020, ka marrë Vendimin 

nr. 12 “Për miratimin e Lejes së Zhvillimit për objektin: “Objekt banimi dhe 

shërbimesh 8 kat me 1 kat nëntoke”, në Rrugën Dëshmorët, Bashkia Kukës. Në 

përputhje me Ligjin nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit", i 

ndryshuar 

Procedurat administrative/ligjore për objektin e përmendur, do të vijohet nga Bashkia 

Kukës, sipas përcaktimeve dhe rregullave të parashikuara në dispozitat e Ligjit nr. 

107/2014, datë 31.07.2014 "Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit ",i ndryshuar 

dhe VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit" i ndryshuar, në përputhje me marrëveshjen përkatëse për delegim 

kompetencash, bashkëlidhur këtij Vendimi. 

Në këto kushte, AZHT ka dërguar pranë Bashkisë Kukës të gjithë dokumentacionin e 

nevojshëm me qëllim vijim e procedurave për pajisjen me leje ndërtimi. 

- Në dosje gjendet “Marrëveshja për delegimin e kompetencave”, datë 10.06.2020, 

ndërmjet KKT, përfaqësuar nga Kryeministri dhe Bashkisë Kukës, përfaqësuar nga 

Kryetari i Bashkisë. Objekti i marrëveshjes është delegimi i kompetencave Bashkisë 

Kukës për kryerjen e procedurave përkatëse ligjore, në lidhje me ndërtimin e objektit 

të sipërcituar. 

Instituti i Ndërtimit në bazë të nenit 6 të Ligjit 8402/1992 “Për kontrollin e 

disiplinimit e punimeve në ndërtim”, VKM nr. 1055/2010 “Për vendosjen e 

oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit, EKB për objektin: “Godinë 

banimi dhe shërbimesh 8 kate dhe 1 kat nëntokë”, është i pajisur me oponencë 

teknike me nr. 210/2 Prot., datë 03.08.2018. Referuar oponencës teknike projekti 

është hartuar konform kushteve teknike të projektimit. 

Kjo oponencë nuk i përket objekteve që EKB kërkon të ndërtojë në Kukës por 

është oponenca e objektit: “Objekt banimi dhe shërbimi 8 Kate dhe 1 kat 

parkimi nëntokë” në Qytetin e Gramshit.  

Sa më sipër përmes miratimit të jashtëligjshëm të kësaj leje i është në 

kundërshtim me Ligjin nr. 8402 datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit", Neni 6, në VKM. nr. 1055 datë 22.12.2010 "Për vendosjen e 

oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit” në Urdhrin e Ministrit nr. 197 
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datë  09.10.2014 “Për miratimin e kushteve të përgjithshme të marrëveshjes për 

kryerjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit si dhe në Vendimi 

nr. 354, datë 11.05.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në 

planifikim territori, projekte, mbikëqyrje dhe kolaudim”. 

Për miratimin e lejes së ndërtimit nr. 171, datë 29,09.2020 në kundërshtim me 

përcaktimet ligjore të sipërcituara, ngarkohet me përgjegjësi z. S.Gj, z. A.Sh, znj. E. 

P, z. E.L e z. A.P. 

 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/1 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nënshkruar nga  z. H.M e z.G.Ç 

(z. B.A nuk ka nënshkruar), Protokolluar në KLSH me nr 448/5 Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimi i subjektit: 

Observacioni është identik me observacionin e paraqitur nga subjekti i audituar me shkresën 3166/21 Prot., datë 

23.07.2021 “Dërgim dokumentacioni shpjegues mbi akt konstatimet”, për Akt Konstatimin nr. 17, datë 16.07.2021 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së 

Grupi i auditimit e ka trajtuar këtë observacion në  Projekt Raport hollësisht.  

Për arsye se nuk keni fakte dhe prova ligjore të reja kundërshtitë tuaja nuk merren në konsideratë. 

 

Organizimi dhe funksionimi i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, Kukës (IMT) 

 

Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë Kukës funksionon në bazë të përcaktimeve të 

ligjit nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e 

Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 3,4,5, ligjit nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

Ndërtimet e Kundërligjshme”, neni 4,5,6.  

Për periudhën 2018-2019-2020 IMT ka patur në strukturën e tij 7 punonjës, 1 Kryeinspektor dhe 

6 inspektorë56. 

Për kryerjen e aktivitetit të saj IMT disponon një automjet për nevoja të inspektimit ditor, ndërsa 

përsa i përket rasteve të prishjes së ndërtimeve të kundërligjshme bashkëpunon me Drejtorinë e 

Shërbimeve Publike, kur ka nevojë me mjete të tipit fadromë për zbatimin e vendimeve të 

prishjes. 

Për periudhën objekt auditimi IMT Kukës është drejtuar nga 2 kryeinspektorë dhe ka patur 

qarkullim të inspektorëve në disa raste. Nga informacioni i paraqitur nga Burimet Njerëzore në 

Bashkinë Kukës lidhur me arsimimin e Kryeinspektorëve dhe inspektorëve gjatë periudhës 2018-

2020 vërehet se në IMT janë punësuar: 

a. 2 Kryeinspektorë të diplomuar në Drejtësi; 

b. 4 inspektorë me diploma në Drejtësi; 

c. 1 inspektor i diplomuar në Inxhiniere Miniera; 

d. 4 inspektorë të diplomuar në Veprimtari Fizike, Histori, Teknologji Agro 

ushqimore dhe Menaxhim Marketingu; 

e. 4 inspektorë me arsim të mesëm. 

Referuar përcaktimeve të ligjit nr. 9780, datë 06.07. 2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e 

Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 11, citohet se “Kryeinspektorët 

dhe inspektorët në nivel kombëtar dhe qeverisjeje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të 

nevojshëm profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, 

                                                           
56

Vendim nr. 03, datë 31.01.2018, Vendim nr. 08, datë 22.01.2019, Vendim nr. 20, datë 30.01.2020 “Për miratimin e strukturës organike, 

kategorive/klasës së pagave të administratës së Bashkisë Kukës”, i ndryshuar. 
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konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidro gjeologjisë dhe 

mjedisit”.  Duke iu referuar kërkesave të ligjit, rezulton se Bashkia Kukës nuk ka respektuar 

detyrimet ligjore në rekrutimin e stafit të IMT-së. 

 

Titulli i gjetjes 2 :Performancë e ulët në arkëtimin e gjobave të vendosura nga Inspektorati i 

Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Kukës. 

Për periudhën objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur në total 66 gjoba me vlerë 

285,430,000 lekë, nga të cilat janë arkëtuar në mënyrë vullnetare vetëm 8 gjoba me vlerë 

1,400,000 lekë dhe nuk janë arkëtuar 58 gjoba me vlerë 284,030,000 lekë, që përbëjnë të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. Niveli i arkëtimit të gjobave për vitin 2018 

është 50% e vlerës, për vitin 2019 është 3.7% e vlerës dhe për vitin 2020 është 0.07% e vlerës. 

Për gjobat e pa paguara IMT nuk ka ndërmarrë asnjë hap ligjor për të bërë të mundur arkëtimin e 

tyre duke mos  dërguar në gjykatë vendimet për të nxjerrë Urdhrin e Ekzekutimit për secilën 

gjobë, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera të parashikuar në ligj si procedurat e 

mbledhjes me forcë të detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasurinë. 

Situata:Për periudhën objekt auditimi (2018-2020) nga shqyrtimi i blloqeve të proces verbaleve 

për konstatimin e kundërvajtjes janë mbajtur gjithsej 134 proces verbale konstatimi, 32 

procesverbale në vitin 2018, 44 proces verbale në vitin 2019 dhe 58 proces verbale në vitin 2020. 

Në zbatim të proces verbaleve të konstatimit janë vendosur 66 gjoba me vlerë totale për të tri 

vitet 285,430,000 lekë, janë marrë 81 vendime për pezullim punimesh dhe 36 vendime për 

prishje të objekteve të kundërligjshëm. 

Në tabelën në vijim po paraqesim në mënyrë të përmbledhur proces verbalet për konstatimin e 

kundërvajtjeve si dhe vendimet që janë marrë në zbatim të tyre për periudhën nën auditim. 

Tabela nr. 6/1: Përmbledhje e vendimeve të marra nga IMT, për periudhën 2018-2020 
Nr. Emërtimi Viti 2018 Viti 2019 Viti 2020 Totali 

1 Proces verbaleve për konstatimin e kundërvajtjes 32 44 58 134 

2 Vendime për gjobë 10 20 36 66 

3 Vendime për pezullim punimesh 13 26 42 81 

4 Vendime për prishje objektesh apo strukturash 10 17 8 35 

Burimi: IMT, përpunoi grupi i auditimit 

Nga analizimi i të dhënave të paraqitura në tabelë kemi: 

Për vitin 2018, janë mbajtur 32 proces verbaleve për konstatimin e kundërvajtjes nga të cilët 

janë vendosur 10 gjoba me vlerë totale 2,100,000 lekë. 4 gjoba janë vendosur për mbikëqyrësit e 

punimeve në zbatim të rekomandimeve të lëna nga KLSH, ndërsa gjobat e tjera janë vendosur 

për punime pa leje përkatëse apo shkelje të kushteve të lejes. Për pezullim të punimeve janë 

marrë 13 vendime dhe për prishje objektesh apo strukturash të tjera janë marrë 10 vendime. 

Për vitin 2019, janë mbajtur 44 proces verbaleve për konstatimin e kundërvajtjes nga të cilët 

janë vendosur 20 gjoba me vlerë totale 4,060,000 lekë. Gjobat janë vendosur kryesisht për 

punime ndërtimi pa leje apo shkelje të kushteve të lejes. Për pezullim të punimeve janë marrë 26 

vendime dhe për prishje objektesh apo strukturash të tjera janë marrë 17 vendime. 

Për vitin 2020, janë mbajtur 58 proces verbaleve për konstatimin e kundërvajtjes nga të cilët 

janë vendosur 36 gjoba me vlerë totale 279,270,000 lekë. Gjobat janë vendosur kryesisht për 

punime ndërtimi pa leje, punime në kundërshtim me vendimin për pezullim punimesh apo 

shkelje të kushteve të lejes. Për pezullim të punimeve janë marrë 42 vendime dhe për prishje 

objektesh apo strukturash të tjera janë marrë 8 vendime. 

Mbi arkëtimin e gjobave 

Referuar analizimit të të dhënave të paraqitura nga IMT dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në 

Bashkinë Kukës lidhur me gjobat e vendosura dhe arkëtimin e tyre rezulton se: 
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Në vitin 2018, janë vendosur në total 10 gjoba me vlerë 2,100,000 lekë nga të cilat janë paguar 

në mënyrë vullnetare 2 gjoba me vlerë 1,050,000 lekë ose 50%, dhe janë ende pa u paguar 8 

gjobat e tjera me vlerë 1,050,000 lekë. Për vitin 2019, janë vendosur 20 gjoba me vlerë 

4,060,000 lekë, nga të cilat janë arkëtuar vetëm 2 gjoba me vlerë 150,000 lekë, ose 3.7% dhe 

janë ende të pa arkëtuara 18 gjobat e tjera me vlerë 3,910,000 lekë. Në vitin 2020 janë vendosur 

në total 36 gjoba me vlerë 279,270,000 lekë. Nga të cilat janë arkëtuar vetë 4 gjoba me vlerë 

200,000 lekë ose 0.07% dhe mbeten pa arkëtuar 32 gjoba me vlerë 279,070,000 lekë. 

Sikurse mund të vërehet në analizimin e bërë nga grupi i auditimit, niveli i arkëtimit të gjobave të 

vendosura nga IMT është shumë i ulët sidomos në vitet 2019-2020, 0.07%-3.7%. Për gjobat e 

vendosura në vitet 2018-2020 dhe që nuk janë paguar brenda afateve ligjore, IMT nuk ka ndjekur 

procedurat e duhura ligjore me qëllim arkëtimin e tyre. Përkatësisht, IMT nuk ka “dërguar në 

gjykatë vendimet për të nxjerrë Urdhrin e Ekzekutimit për secilën gjobë”, veprime këto në 

kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, 

neni 30, pika 4
57

, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera të parashikuar në ligj si procedurat 

e mbledhjes me forcë të detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasurinë.
58

 I vetmi vendim për 

gjobë që është dërguar në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë, Shkodër
59

 është vendimi 

nr. 55, datë 08.11.2019 me vlerë 500,000 lekë. Kërkesa e dërguar për të nxjerrë urdhrin e 

ekzekutimit është rrëzuar nga GjAShP Shkodër me Vendimin nr. 330 (646), datë 06.10.2020 që 

rrëzon kërkesën e Bashkisë Kukës pasi kërkesa ishte e drejtuar nga titullari i bashkisë dhe jo nga 

Kryeinspektori i IMT-së i cili ka përgjegjësinë ligjore për të dërguar kërkesat në gjykatë për të 

nxjerrë urdhrat e ekzekutimit për shkelësit e ligjit që nuk i kanë paguar gjobat në mënyrë 

vullnetare brenda afateve ligjore. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit vërehet se gjobat e vendosura nga IMT për periudhë 2018-2020 

nuk janë kontabilizuar si detyrime nga Drejtoria e Financës dhe Buxhetit. IMT nga ana e saj ka 

përcjellë në DFB informacion për gjobat e vendosura me anë të shkresës nr. 883 Prot, datë 

28.09.2020, shkresës nr. 6102 Prot, datë 07.12.2020 dhe shkresës nr. 485 Prot, datë 29.06.2021. 

Këto veprime janë në kundërshtim me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e 

standardeve dhe të rregullave kontabël”, kapitulli 1
60

, pika 2.3 “Rregullat e përgjithshme të 

mbajtjes së librave dhe dokumenteve të tjera të kontabilitetit”.   

Në përfundim për sa trajtuar më sipër rezulton se, për vitin 2018 nuk janë arkëtuar 8 gjoba me 

vlerë 1,050,000 lekë e ardhur e munguar në buxhetin e Bashkisë Kukës. 

Për vitin 2019 nuk janë arkëtuar 18 gjoba me vlerë 3,910,000lekë e ardhur e munguar në 

buxhetin e Bashkisë Kukës. 
Për vitin 2020 nuk janë arkëtuar 32 gjoba me vlerë 279,070,000lekë e ardhur e munguar në 

buxhetin e Bashkisë Kukës. 
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Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative” neni 30-Arkëtimi i shumave të detyrimeve pika 4,“ Kërkesa për të nxjerrë 

urdhrin e ekzekutimit bëhet në gjykatë përkatësisht nga: a) kryetari i bashkisë, b) titullari i organit, që ka nxjerrë vendimin për kundërvajtjen 
administrative. 
58 Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative”, neni 9 -Ekzekutimi i kundërvajtjeve administrative “Vendimi për 

kundërvajtjen administrative, sipas këtij ligji, bëhet i ekzekutueshëm nga organi administrativ që e ka nxjerrë atë. Kur organi administrativ që ka 
nxjerrë vendimin e kundërvajtjes administrative, i cili është bërë i ekzekutueshëm, nuk ka në përbërjen e tij struktura të ekzekutimit me forcë të 

detyrimeve, për ekzekutimin e vendimit të kundërvajtjes administrative ngarkohet shërbimi përmbarimor, sipas këtij ligji”, neni 22, pika 1, 

“Vendimi për kundërvajtjen administrative, që parashikon dënimin me gjobë, i vendosur nga organet administrative të përmendura në nenin 20 të 
këtij ligji, si dhe vendimet e parashikuara në nenin 21 të këtij ligji, përbëjnë titull ekzekutiv dhe për ekzekutimin e tyre ngarkohet shërbimi 

përmbarimor ose/dhe organet e përcaktuara në kreun V të këtij ligji”, neni 3, pika 5 “Kur gjoba dhe detyrimet e tjera të parashikuara në vendimin 

për kundërvajtjen administrative nuk paguhen ose nuk nxirren dot nga paga, ato nxirren duke vënë sekuestro mbi pasurinë e të dënuarit për 
kundërvajtje administrative, qoftë edhe sikur ajo të ndodhet në dorën e personave të tjerë”. 
59Shkresa nr. 2904, datë 08.06.2020. 
60 . regjistrimet kontabël kryhen në kohën e lindjes së një të drejte për të arkëtuar ose të një detyrimi për t’u paguar nga njësia ekonomike, të 
drejta dhe detyrime këto që sjellin në të ardhmen arkëtime ose pagesa, por që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë të ardhura ose shpenzime. 
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Për vitet 2018-2020 të ardhurat e munguara në Bashkinë Kukës nga mos arkëtimi i gjobave 

të IMT-së janë në vlerën totale 284,030,000 lekë.  

Kriteri: Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

Ndërtimet e Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 3,4,5. 

Ligji nr. 183/2014 datë 24.02.2014 “Për disa ndryshime dhe shtesa në ligjin nr. 9780, datë 

06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, neni 

4,5,6. 

Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 22, pika 1
61

 

VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”, 

kapitulli 1
62

, pika 2.3 “Rregullat e përgjithshme të matjes së librave dhe dokumenteve të tjera të 

kontabilitetit”. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Kukës nga mos arkëtim i gjobave 

të vendosura nga IMT. 

Shkaku:Mos zbatim i legjislacionit nga IMT për ndjekjen e hapave ligjor për të bërë të mundur 

arkëtimin e gjobave.  

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtës Territorit në bashkëpunim me Drejtorinë  Juridike, 

Prokurimeve Publike dhe TIK, të kërkojnë në Gjykatë, shndërrimin e 58 vendimeve të 

kundërvajtjes në “titull ekzekutiv” si dhe të marrin të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin 

e gjobave të pa paguara për vitet 2018-2020 në vlerën 284,030,000 lekë. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për të bërë kontabilizimin e menjëhershëm të 

gjobave të vendosura ndaj shkelësve të ligjit në përputhje me kërkesat dhe rregullat e 

përgjithshme të matjes së librave dhe dokumenteve të kontabilitetit. 

 

Titulli i gjetjes 3: Mos zbatim i detyrimeve ligjore për hartimin e planeve të punës, raportimin 

dhe dokumentim i ekzekutimit të vendimeve për prishjen e objekteve të ndërtuara në kundërshtim 

me ligjin. 

Gjatë auditimit të aktivitetit të IMT-së u konstatuan parregullsi dhe mos zbatim i përcaktimeve 

ligjore si më poshtë: 

- Kryeinspektori i IMT nuk ka miratuar planet mujore të punës mbi bazë të të cilave do të kryejë 

kontrolle në territorin administrativ të bashkisë. Për periudhën 2018-2020 planet e punës janë 

miratuar vetëm për muajt gusht-dhjetor 2019.  

- Kryeinspektori nuk ka miratuar akte kontrolli për kontrollet që duhet të ushtrojë në objektet e 

pajisura me leje ndërtimi.  

- IMT nuk ka dokumentuar procesin e ekzekutimit të vendimeve të prishjes së objekteve të 

ndërtuara pa leje, nga 35 vendime prishje është dokumentuar ekzekutimi vetëm për 2 vendime. 

- Kryeinspektori nuk ka përgatitur informacion dhe nuk ka raportuar në IKMT në mënyrë 

periodike mbi aktivitetin e IMT-së, mbi gjobat e vendosura sipas llojit të shkeljeve të dispozitave 

ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, mbi vendimet për pezullimin e 

punimeve, mbi vendimet për prishjen e ndërtimeve të kundër-ligjshëm etj.  

Situata: Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit pranë njësisë vendore duhet të kryejë kontrolle në 

territorin administrativ të njësisë vendore, në bazë të planit mujor të punës, të miratuar nga 

                                                           
61 Ligji nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, neni 22, pika 1,Vendimi për kundërvajtjen administrative, që parashikon 

dënimin me gjobë, si titull ekzekutiv “Vendimi për kundërvajtjen administrative, që parashikon dënimin me gjobë, i vendosur nga organet 
administrative të përmendura në nenin 20 të këtij ligji, si dhe vendimet e parashikuara në nenin 21 të këtij ligji, përbëjnë titull ekzekutiv dhe për 

ekzekutimin e tyre ngarkohet shërbimi përmbarimor ose/dhe organet e përcaktuara në kreun V të këtij ligji”. 
62

 .regjistrimet kontabël kryhen në kohën e lindjes së një të drejte për të arkëtuar ose të një detyrimi për t’u paguar nga njësia ekonomike, të 

drejta dhe detyrime këto që sjellin në të ardhmen arkëtime ose pagesa, por që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë të ardhura ose shpenzime. 
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Kryeinspektori, si dhe në bazë të njoftimeve të marra nga institucionet qendrore, vendore dhe 

subjektet fizike e juridike
63

. Nga auditimi i dokumenteve të paraqitura nga IMT Kukës për 

periudhën nën auditim u paraqitën planet mujore të punës të miratuara nga Kryeinspektori vetëm 

për muajt gusht-dhjetor 2019 dhe raportet mujore mbi punën e kryer janë vetëm për muajt gusht-

shtator 2019. Mosmiratimi i planeve të punës është në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii. 

Gjatë ushtrimit të detyrave funksionale IMT duhet të kryejë kontrolle mbi zbatimin e punimeve 

në objektet me leje ndërtimi
64

 për të kontrolluar nëse objekti po ndërtohet në përputhje me 

kërkesat e lejes së zhvillimit/të ndërtimit e të projektit teknik. Për periudhën nën auditim nga 

IMT nuk u paraqitën akte kontrolli të miratuara nga Kryeinspektori për kontrollet e ushtruara në 

objektet e pajisura me leje ndërtimi, veprime këto në kundërshtim me përcaktimet ligjore të sipër 

cituara dhe detyrat e Kryeinspektorit dhe inspektorëve të përcaktuara në Rregulloren e 

brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së Bashkisë Kukës, neni 84, germa 

b, neni 85, germa c.
65

  Nga auditimi i proces verbaleve për konstatimin e kundërvajtjes rezulton 

që IMT ka konstatuar 7 raste për kryerje punimesh në shkelje të kushteve të autorizimit të 

punimeve, 1 rast në  shkelje të afatit të përfundimit të punimeve, 1 rast në shkelje të lejes së 

dhënë, 1 rast për kryerje punimesh në kundërshtim me vendimin e pezullimit dhe 1 rast për 

kryerje punimesh në kundërshtim me vendimin e Gjykatës Administrative Tiranë. 

Për periudhën 2018-2020 IMT ka nxjerrë 35 vendime për prishjen e objekteve të ndërtuar pa leje. 

Grupi i auditimit i kërkoi IMT-së dokumentacionin lidhur me ekzekutimin e vendimeve për 

prishjen e objekteve apo strukturave të ndryshme që janë ndërtuar në kundërshtim me ligjin. Nga 

ana e IMT-së u paraqitën foto dhe video vetëm për prishjen e 2 subjekteve ndërsa për 33 

subjektet e tjera nuk u paraqit asnjë dokumentacion që të vërtetonte ekzekutimin e vendimeve të 

prishjes, kjo sjell që nga ana e IMT-së nuk janë marrë masat e duhura për të zbatuar vendimet e 

nxjerra për prishjen e objekteve të ndërtuara në kundërshtim me ligjin apo edhe nëse këto objekte 

janë prishur IMT nuk e ka dokumentuar këtë proces. 

Në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e 

Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, IMT Kukës ka për detyrë të raportojë 

në IKMT në mënyrë periodike mbi aktivitetin e tij, përkatësisht mbi gjobat e vendosura sipas 

llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, mbi 

vendimet për pezullimin e punimeve, mbi vendimet për prishjen e ndërtimeve të kundër-ligjshëm 

etj
66

. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur rezulton se Kryeinspektori nuk ka përgatitur 

informacion periodik çdo tre muaj për masat e marra dhe nuk ka raportuar në IKMT në 

kundërshtim me përcaktimet ligjore sipërcituar si dhe si dhe kërkesat e Rregullores për 

organizimin dhe funksionimin e administratës së Bashkisë Kukës, neni 84, germa j
67

. 

IMT Kukës nuk e administron aktivitetin e saj dhe dokumentet që prodhon në dosje të veçanta 

inspektimi që duhet të përfshijnë aktet e ndryshme të mbajtura si proces verbalet e konstatimit, 

vendimet për gjoba, vendimet për pezullim të punimeve, vendimet për prishje të objekteve apo 
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VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar iMbrojtjes së Territorit dhe ai iNjësisë 

Vendore”, pika 1/b/ii. 
64VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave tëkontrollit të territorit ngaInspektorati Kombëtar iMbrojtjes së Territorit dhe ai iNjësisë 

Vendore”, pika 2. 
65

Rregullore e brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së Bashkisë Kukës, miratuar me Urdhrin 240, datë 06.06.2019, neni 84, 

germa b, neni 85, germa c, “Kryeinspektori dhe inspektorët janë përgjegjës për ushtrimin e kontrollit në mjediset ky kryhet ndërtimi...”. 
66Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar, neni 5, pika f. 
67Rregullore e brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së Bashkisë Kukës, miratuar me Urdhrin 240, datë 06.06.2019, neni 84, germa j 
“Kryeinspektori është përgjegjës për dërgimin e informacioneve në IKMT...”. 
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struktura të tjera, dokumente që të vërtetojnë ekzekutimin e vendimeve të prishjes apo 

dokumente që të vërtetojnë masat e marra për arkëtimin e gjobave, etj. 

Kriteri: Ligji nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

Ndërtimet e Kundërligjshme”, i ndryshuar neni 5, pika f. 

- VKM nr. 894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii dhe pika 2. 

- Rregulloren e brendshme për organizimin dhe funksionimin e administratës së Bashkisë Kukës, 

miratuar me Urdhrin 240, datë 06.06.2019, neni 84/germa b, neni 84/germa j, neni 85/germa c. 

Ndikimi/Efekti: Mungesë transparence mbi veprimtarinë që kryen IMT për zbatimin e 

përcaktimeve ligjore dhe detyrave të përcaktuara në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë 

Kukës. 

Shkaku: Mos përmbushje e detyrave funksionale të përcaktuara në legjislacion dhe Rregulloren 

e Brendshme të Bashkisë Kukës nga Kryeinspektori dhe inspektorët e IMT-së.  

Rëndësi: E lartë 

Rekomandimi: Kryeinspektori i IMT-së të marrë masa për: 

- Të miratuar rregullisht planet mujore të punës për kontrollet që planifikohen të kryhen brenda 

muajit; 

- Të miratojë rregullisht aktet e kontrollit për kontrollet që planifikon të ushtrojë në objektet e 

pajisura me leje ndërtimi;  

- Të raportojë në mënyrë periodike mbi zhvillimin e aktivitetit të IMT-së në IKMT; 

- Të administrojë aktivitetin e IMT-së duke dokumentuar proceset e punës si ekzekutimi i 

vendimeve të prishjes krijimi i dosjeve për ndjekjen e hapave ligjorë për arkëtimin e gjobave etj. 

 

Titulli i gjetjes: 4 Mos vendosja e masës së gjobës sipas llojit të kundërvajtjes së mbajtur në 

proces verbalet e konstatimit. 

Nga shqyrtimi i proces verbaleve të konstatimit të kundërvajtjes për vitin 2018-2020 rezultojnë 

në total 16 raste të konstatuara për kryerje punimesh pa leje ndaj të cilave nuk është marrë masa 

për vendosjen e gjobave dhe 13 raste kur gjoba nuk është vendosur në masën e duhur, duke sjellë 

mungesë të ardhurash në Bashkinë Kukës për vitet 2018-2020 në vlerën 16,500,000 lekë.  

Situata: Në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit” shkeljet e kryera në zhvillimin e territorit pavarësisht nëse përbëjnë vepër 

penale, përbëjnë kundërvajtje administrative dhe dënohen me gjoba sipas nenit 52. 

Grupi i auditimit shqyrtoi proces verbalet e konstatimit të kundërvajtjes dhe masën e gjobave që 

është aplikuar sipas llojit të shkeljes. Nga shqyrtimi rezultoi se: 

Viti 2018 

Janë mbajtur proces verbale për kryerje punimesh pa leje në 10 raste, nga të cilat në 7 raste nuk 

është vendosur gjobë. Përkatësisht: 

1. Proces verbal nr. 133, datë 09.01.2018; 

2. Proces verbal nr. 134, datë 16.04.2018;  

3. Proces verbal nr. 141, datë 11.09.2018; 

4. Proces verbal nr. 153, datë 14.09.2018;  

5. Proces verbal nr. 154, datë 24.09.2018;  

6. Proces verbal nr. 155, datë 26.09.2018;  

7. Proces verbal nr. 159, datë 03.10.2018.  

Për të gjitha këto raste janë marrë vendimet e pezullimit të punimeve. Ndërsa në 2 raste është 

vendosur gjobë në vlerën 100,000 lekë, vendim nr. 29, datë 16.08.2018 dhe vendim nr. 38, datë 

02.10.2018, ndërsa në 1 rast është vendosur gjobë në vlerën 1,000,000 lekë. Në 9 rastet e 
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konstatuara për kryerje punimesh pa leje (7 raste që nuk është vendosur gjobë dhe 2 raste kur 

është vendosur) është vepruar në kundërshtim me nenin 52, germa e, e ligjit 107/2014 “kryerja e 

punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast 

jo më pak se 500 000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera”. 

Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo në masën e duhur apo mos vendosja e tyre është 

7*500,000=3,500,000 lekë, 2*400,000 (diferenca e vendosur më pak nga përcaktimi 

ligjor)=800,000, në total 4,300,000 lekë. 

8. Për proces verbalin e konstatimin nr. 135, datë 17.05.2018 ndaj subjektit S. P. që është 

konstatuar shkelja “mungesë dokumentacioni për shtesë anësore një kat” nga IMT nuk 

është marrë asnjë masë, në kundërshtim me nenin 52, germa ë/ii, të ligjit 107/2014 

“kryerja e punimeve me pasoja krijimin e shtesave dënohet me gjobë ...të barabartë me 

vlerën e punimeve por jo më pak se 500,000 lekë”. 

Viti 2019 

Janë mbajtur proces verbale për kryerje punimesh pa leje në 26 raste, nga të cilat në 18 raste janë 

vendosur gjobë ndërsa në 8 raste nuk është vendosur gjobë. Përkatësisht: 

1. Proces verbal nr. 177, datë 17.04.2019;  

2. Proces verbal nr. 179, datë 08.05.2019;  

3. Proces verbal nr. 181, datë 24.05.2019;  

4. Proces verbal nr. 182, datë 24.05.2019;  

5. Proces verbal nr. 183, datë 10.06.2019;  

6. Proces verbal nr. 184, datë 24.06.2019;  

7. Proces verbal nr. 187, datë 17.09.2019;  

8. Proces verbal nr. 200, datë 15.11.2019.  

Për këto 8 kundërvajtje rezulton se, për 6 raste është dhënë masa për pezullimin e punimeve 

ndërsa për dy raste nuk është marrë asnjë masë, (proces verbal nr. 177, datë 17.04.2019 dhe 

proces verbal nr. 200, datë 15.11.2019). Për 18 kundërvajtjet që janë vendosur gjobë, në 11 raste 

vlera e gjobës është 100,000 lekë. Përkatësisht: 

1. Vendim nr. 39, datë 05.04.2019; 

2. Vendim nr. 40, datë 05.04.2019; 

3. Vendim nr. 42, datë 05.04.2019;  

4. Vendim nr. 43, datë 05.04.2019;  

5. Vendim nr. 44, datë 05.04.2019; 

6. Vendim nr. 45, datë 05.04.2019;  

7. Vendim nr. 46, datë 05.04.2019;  

8. Vendim nr. 47, datë 05.04.2019; 

9. Vendim nr. 48, datë 05.04.2019;  

10. Vendim nr. 49, datë 05.04.2019;  

11. Vendim nr. 51, datë 18.08.2019.  

Për 1 kundërvajtje është vendosur gjoba në vlerën 200,000 lekë, vendim nr. 50, datë 31.07.2019. 

Në 20 rastet e konstatuara për kryerje punimesh pa leje (8 raste që nuk është vendosur gjobë dhe 

11 raste kur është vendosur) është vepruar në kundërshtim me nenin 52, germa e, e ligjit 

107/2014 “kryerja e punimeve pa leje dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera 

pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500 000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të 

punimeve të kryera”. Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo në masën e duhur apo mos 

vendosja e tyre është 8*500,000=4,000,000 lekë, 11*400,000 (diferenca e vendosur më pak nga 

përcaktimi ligjor)=4,400,000, 1*300,000 (diferenca e vendosur më pak nga përcaktimi 

ligjor)=300,000, në total 8,700,000 lekë. 
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Viti 2020 

- Për 33 proceduara të analizuara nga grupi i auditimit për kundërvajtjen: “Punime ndërtimi pa 

leje” rezulton se, në 5 raste IMT ka marrë vendimin për pezullimin e punimeve, në 1 rast nuk ka 

marrë asnjë masë. Për 6 këto raste nuk është vendosur as gjobë nga IMT në kundërshtim me  

detyrimet e përcaktuara në nenin 52, germa e, e ligjit 107/2014 “kryerja e punimeve pa leje 

dënohet me gjobë të barabartë me vlerën e punimeve të kryera pa leje, por në çdo rast jo më pak se 500 

000 lekë, dhe me prishje ose konfiskim për interes publik të punimeve të kryera”. Përkatësisht për: 

a. Proces verbal nr. 240, datë 10.06.2020 – nuk është marrë asnjë masë nga IMT; 

b. Proces verbal nr. 250, datë 12.08.2020; 

c. Proces verbal nr. 251, datë 28.08.2020; 

d. Proces verbal nr. 257, datë 10.10.2020; 

e. Proces verbal nr. 260, datë 19.10.2020; 

f. Proces verbal nr. 262, datë 17.11.2020; 

Në 6 rastet e listuara më sipër për kryerje punimesh pa leje është vepruar në kundërshtim me 

ligjin nr. 107/2014 datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 52, germa 

e. Diferenca financiare nga vendosja e gjobave jo në masën e duhur apo mos vendosja e tyre 

është 6*500,000=3,000,000 lekë.  

- Për proces verbalet e konstatimit nr. 220, datë 19.02.2020, që ka kryer kundërvajtjen “ndërhyrje 

në objekt pa leje”, nr. 240, datë 10.06.2020 që ka kryer kundërvajtjen “punime ndërtimi pa leje”,  

nuk është marrë asnjë masë nga IMT. 

- Për proces verbalin e konstatimit nr. 245, datë 18.06.2020 që ka kryer kundërvajtjen “Kryerje 

punimesh në kundërshtim me Vendimin e Gjykatës Administrative Tiranë”, nuk është marrë 

asnjë masë. 

Kriteri: Ligji nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit”, neni 

52. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara në Bashkinë Kukës. 

Shkaku: Mos zbatim korrekt i ligjit nga Kryeinspektori dhe inspektorët e IMT-së. 

Rëndësia: E lartë 

 Rekomandimi: IMT të vlerësojë me saktësi kundërvajtjet e konstatuara gjatë kontrolleve në 

terren dhe të sigurohet që në vazhdimësi të aplikojë masën e duhur të gjobës në përputhje me 

llojin e kundërvajtjes së identifikuar. 

 

Punonjësit që ngarkohen me përgjegjësi për veprimet dhe mosveprimet e cituara më sipër janë, z. 

Rr.D me detyrë Kryeinspektor i IMT-së për periudhën 01.01.2018-01.08.2019
68

 dhe z. E.D me 

detyrë Kryeinspektor i IMT-së për periudhën 01.09.2019 e në vazhdim
69

, inspektorët D.K, H.O, 

E.Sh, M.R, M.G, dhe ish inspektorët J.E, D.C, R.T, P.Gj, Xh.Sh, I.S, R.M dhe  B.D. 

 

Observacione mbi projekt raportin e auditimit në Bashkinë Kukës 
Për sa më sipër, për këtë pjesë është paraqitur observacion nr. 4093/2 Prot, datë 16.09.2021 nga subjekti i audituar 

me shkresë përcjellëse nr. 4207 Prot. datë 23.09.2021 “Dërgim dokumentacionesh” nga z. E.D me detyrë 

Kryeinspektor i Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Kukës, Protokolluar në KLSH me nr 448/5 

Prot, datë 28.09.2021. 

Pretendimet e subjektit: 

1. ....jemi në fazën e shkresës “Lëshim urdhër ekzekutimi” drejtuar Gjykatës Administrative Shkodër...mendojmë që 

jemi në rrugë e duhur... 

2. ....IMTV ushtron detyrën bazuar në plane pune vjetore dhe mujore. Kopjet që ju kemi dërguar janë mjaftueshëm 

                                                           
68

Urdhër nr. 294, datë 31.07.2019. 
69Urdhër nr. 87, datë 30.08.2019. 
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për të vërtetuar këtë. ...Institucioni që kemi bashkëpunim më së shumti është IKMT-ja, gjithmonë kemi raportuar 

kundërvajtjet në IKMT që në fillesë të tyre. 

3. ...IMTV që prej vitit 2016 ka hartuar regjistrin ku hidhen proces verbalet dhe vendimet.... 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit të KLSH-së: 

1. IMTV ka paraqitur observacion mbi rekomandimin e lënë nga grupi i auditimit ku sqaron se çfarë është duke bërë 

për arkëtimin e gjobave. Pavarësisht masave të marra nga IMTV, rekomandimi i grupit të auditimit qëndron.  

2. Paraqitja e formateve boshe të planeve vjetore të punës të miratuara nga titullari nuk vërteton se IMTV harton 

planet e punës konform kërkesave ligjore në fuqi të cituara më sipër. Gjithashtu, paraqitja e  planeve mujore të 

punës vetëm për disa muaj në vitin 2019 për grupin e auditimit nuk përbën evidenca të mjaftueshme se këto plane 

janë hartuar dhe miratuar rregullisht në përputhje me kërkesat ligjore të cituara më sipër. Lidhur me 

bashkëpunimin me IKMT-në, subjekti vetëm sqaron se ka bashkëpunim por nuk paraqiti asnjë shkresë mbi 

raportimet periodike që IMTV duhet të bëjë në IKMT. Observacioni nuk pranohet, rekomandimi i grupit të auditimit 

qëndron.  

3. Pranohen observacionet lidhur me mbajtjen e regjistrit përkatës pasi nga ana e subjektit u paraqit një fotokopje e 

regjistrit që administron IMTV-ja. Të gjitha sqarimet e tjera të paraqitura nga IMTV janë sqarime mbi 

observacionet e sjella për akt konstatimet të cilat janë trajtuar nga grupi i auditimit në fazën përkatëse. 

 

2.7 Të ndryshme të dala gjatë auditimit – Verifikim ankesash 

 

Mbi ankesën e paraqitur në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga subjekti Illyria Minerals Industry" 

Sha (IMI) 

 

Në zbatim të Programit të Auditimit pika VII “Të ndryshme”, grupi i auditimit ka trajtuar 

ankesën e paraqitur në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga subjekti “Illyria Minerals Industry” Sh.a 

(IMI), në lidhje me Bashkinë Kukës. 

Me qëllim marrjen e informacionit të nevojshëm për të trajtuar këtë ankesë, KLSH i është 

drejtuar Bashkisë Kukës me shkresën nr. 329/1 Prot., datë 29.03.2021. Bashkia Kukës nga ana e 

saj ka thyer përgjigje me shkresën nr. 1246/1 Prot.,datë 06.04.2021. 

1. Sqarimet e Bashkisë Kukës 

Në kuadër të reformës administrative-territoriale, pas hyrjes në fuqi të ligjit nr. 48/2016,  Njësive 

të Vetëqeverisjes Vendore i është transferuar dhe funksioni specifik lidhur me administrimin e 

pyjeve dhe kullotave. Struktura përgjegjëse në Bashkinë Kukës për pyjet dhe kullotat është 

Drejtoria e Administrimit të Pyjeve dhe Kullotave. Kjo drejtori kryen shërbime teknike e publike 

në fondin pyjor vendor sipas përcaktimeve të ligjit nr. 48/2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

ligjin nr. 9385, datë 4.5.2005, “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, neni 11, pika 1 dhe 

pika 2.
70

 

Në bazë të VKM nr. 433, datë 08.06.2016 "Për transferimin në pronësi të Bashkive të 

pyjeve,kullotave publike sipas listës së inventarit...." Bashkisë Kukës i janë transferuar sipërfaqet 

pyjore/kullosore, sipas listës së inventarit.  

Procedura administrative e ushtruar nga Bashkia Kukës 

Në zbatim të detyrimeve ligjore, Drejtoria e Administrimit të Pyjeve pranë Bashkisë Kukës ka 

ushtruar funksionet dhe kompetencat e saj, ku në bazë të kontrollit të bërë në ekonominë 

pyjoreMamëz-Kalimash në parcelat nr. 119/a, 119/6, 120/a, 120/b, 121/a 121/b, 135, 136 dhe 

ekonominë pyjore "Leproj" në ngastrat me nr. 23, 24, ka konstatuar faktin se: 

                                                           
70

Struktura përgjegjëse për pyjet dhe kullotat në bashki kryen shërbime teknike e publike në fondin pyjor vendor dhe ka këto detyra: 

... ruajtjen e ekuilibrit biologjik në fondin pyjor vendor; mbajtjen dhe administrimin e të gjitha dokumenteve për hartimin dhe zbatimin e planeve 

të mbarështimit të fondit pyjor privat brenda njësisë administrative të bashkisë; kontrollin dhe marrjen në dorëzim të punimeve të kryera në pyje e 

kullota, pavarësisht nga burimi i financimit; mirëmbajtjen dhe funksionimin e infra-strukturës në fondin pyjor bashkiak;.... 
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Subjekti "Illyria Minerals Industri" (IMI) Sh.a, me administrator z. A. A, me nr. Identifikimi 

(NUIS) LO1629005J, me datë themelimi 27.04.2010, me adresë: Njësia Administrative Malzi, 

rruga Kukës-Kalimash km.15, ish-godina e administratës së "Minierës së Kromit Kalimash", ka 

ndërhyrë në mënyrë të kundërligjshme për shfrytëzimin e mineralit të kromit në 5 (pesë) karriera 

të ndryshme, me një sipërfaqe totale prej 782.000 m
2
. 

Si pasojë e kësaj ndërhyrje, subjekti ka hapur rrugë auto pa leje, me gjatësi prej 18 km dhe 

gjerësi 3 ml, me një sipërfaqe prej 54.600 m
2
, për të lidhur karrierat me fabrikën e pasurimit të 

kromit – Kalimash. 

Pas konstatimit Bashkia Kukës, me shkresën nr. 3226 Prot, datë 07.10.2019 i ka kërkuar 

subjektit "Illyria Minerals Industri" Sh.a, që të depozitonte pranë bashkisë dokumentacionin 

tekniko-ligjor për shfrytëzimin e fondit pyjor deri me datë 20.10.2019. 

Në kushtet që nga ana e subjektit, nuk u respektua afati i përcaktuar në shkresën e mësipërme, 

për paraqitjen e dokumentacionit ligjor, në zbatim të programit të punës nr. 128, datë 

03.09.2019,grupi i punës me datë 23.10.2019, ka bërë verifikimin në terren dhe ka konstatuar 

faktin se subjekti “IMI” Sh.a, ka dëmtuar në mënyrë masive fondin pyjor në inventar të Bashkisë 

Kukës. 

Sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin 

pyjor" i ndryshuar, VKM nr. 1353, datë 10.10.2008, VKM nr. 108, datë 27.01.2009, Udhëzimit 

nr. 1, datë 09.06.2016, subjekti “IMI” Sh.a, ka shkaktuar një dëm mjedisor me pasoja shumë të 

rënda në fondin pyjor në inventar të Bashkisë Kukës. 

Mbi bazën e verifikimit dhe matjeve faktike në terren, grupi i punës në zbatim të VKM nr. 391, 

datë 21.06.2006 "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave" e ndryshuar ka 

bërë përllogaritjen e dëmit ekonomik të shkaktuar nga subjekti "IMP" Sh.a, në 

shumën37,892,700,000 lekë. 

Pranë shoqërisë “IMI” Sh.a, ka ushtruar kontroll konform dispozitave ligjore dhe Inspektorati 

Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, Ujërave dhe Turizmit (ISHMPUT), Dega Kukës në bazë të 

autorizimit të inspektimit nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-1 për zbatimin e ligjit nr. 9385, datë 

04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar. 

Gjatë ushtrimit të inspektimit është mbajtur proces-verbali i inspektimit nr. ISHMPUT-KU-

2019000390-2, datë 21.11.2019, ku janë pasqyruar konstatimet si vijon: "Subjekti 

"IllyriaMinerals Industry" (IMI) Sh.a me administrator z. A. A, ka vepruar në kundërshtim me 

ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar, neni 38, pika11: 

përdorimi i paligjshëm i fondit pyjor dhe i tokës pyjore". Këto gjetje i ka konsideruar shkelje të 

kërkesave ligjore dhe konkretisht nenit 38 të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor"
71

. 

 

Kundërshtimi i aktit administrativ në gjykatë 

Në bazë të Urdhrit nr. 128, datë 03.09.2019, është ushtruar një kontroll në fondin pyjor/kullosor 

që ishte në administrim të Bashkisë Kukës. 

Pas kontrollit të ushtruar në fondin pyjor, konform kërkesave ligjore nga ana e grupit të punës 

është mbajtur proces-verbali për vlerësimin e dëmit, në shumën 37,892,700,000 lekë. 

Për shkak të dëmit të shkaktuar në fondin pyjor/kullosor, është nxjerrë urdhri i Kryetarit të 

Bashkisë Kukës nr. 358., datë 24.10.2019 "Për pezullimin e aktivitetit të subjektit “IMI” Sh.a. 

                                                           
71

 ...Prerja pa leje e pyjeve, e pyjeve të reja, e filizërisë dhe e fidanishteve, si dhe dëmtimi i tyre e i tokës pyjore, kur pasojat materiale janë të 

lehta, dënohet me gjobë 80 000 ( tetëdhjetë mijë) deri në 100 000 (njëqind mijë) lekë. 
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Kundër urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Kukës nr. 358, datë 24.10.2019 "Për pezullimin e 

aktivitetit të subjektit “IMI“ Sh.a, subjekti “IMI“ Sh.a, ka ushtruar të drejtën e kundërshtimit në 

Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë - Shkodër. 

Gjykata Administrative të Shkallës së Parë Shkodër me vendimin e saj të datës 23.12.2019, ka 

vendosur rrëzimin e kërkesës së subjektit “IMI”.Sh.a, për vendosjen e masës së Sigurimit të 

padisë. 

Shkelja e legjislacionit në fushën e ndërtimit 
Në bazë të programit të kontrollit nr. 1006 Prot., datë 08.11.2019 është ngritur një grup i veçantë 

pune, për kontrollin e veprimtarisë së subjektit, në përputhje me detyrat e përcaktuara në këtë 

plan kontrolli. Pjesë e këtij programi, ka qenë verifikimi i çdo procesi, gërmimi, ndërtimi, 

prishje, zgjerimi parimi, dhe çdo ndërhyrje tjetër në territor, pjesë e kompetencës së IMTV-së. 

Me shkresën nr. 3841 Prot., datë 12.11.2019, IMTV-ja pranë Bashkisë Kukës, është kërkuar nga 

shoqëria “IMI”. Sh.a, që të paraqesë dokumentacionin e objekteve në shfrytëzim të saj, për arsye 

se gjatë verifikimit të bërë rezultoi se për disa objekte nuk dispononte asnjë dokumentacion 

tekniko-ligjor, duke i lënë një afat 10 ditor, sipas ligjit për dorëzimin e dokumentacionit. 

Në vijim të kësaj kërkesë, subjekti “IMI”. Sh.a, me shkresën nr. 30 Prot., datë 20.11.2019, ka 

shprehur pretendimet e tij, si dhe ka kërkuar shtyrjen 5-ditore të afatit për dorëzimin e 

dokumentacionit të kërkuara në shkresën nr. 3841 Prot., datë 12.11.2019 

Meqenëse edhe pas kalimit të këtij afati, subjekti nuk depozitoi asnjë lloj dokumentacioni,IMTV-

ja, në bazë të programit të inspektimit nr. 1180 Prot., datë 13.12.2019, ka bërë një inspektim 

pranë subjektit "Illyria Minerals Industry" (IMI) Sh.a. IMTV-ja në ushtrim të përgjegjësive dhe 

detyrimeve të përcaktuara në ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin e ndërtimit" të 

ndryshuar me ligjin nr. 183/2014, ka mbajtur aktet e mëposhtme: 

- Proces verbalin nr. 208, datë 07.01.2020 (nr. serial 000208) "Për konstatimin e 

kundërvajtjes", ku është konstatuar fakti se objekti "Godina e fabrikës" është ndërtuar mbi 

objektin ekzistues pa lejen e duhur. Në ish-fabrikën e pasurimit të kromit, Kalimash, u konstatua 

se ndërtesa e fabrikës e ndryshuar sipas teknologjisë së re të pasurimit mbi bazamentin e vjetër, 

në sipërfaqen 2900 m
2
, pa dokumentacionin e duhur tekniko-ligior, pa marre lejen e duhur për 

ndryshim projekti. 

- Proces verbalin nr. 210, datë 07.01.2020 (nr. serial 000210) “Për konstatimin e 

kundërvajtjes", ku është konstatuar fakti se objekti "Ndërtim shesh depozitimi" në bazament 

betoni, pa lejen e duhur. Në kantierin e ish-fabrikës së pasurimit të kromit Kalimash, u 

konstatuan dy sheshe depozitimi me bazament betoni, të ndërtuara pa dokumentacionin e duhur 

tekniko-ligjor, pa marrë lejen e duhur sipas ligjit. 

- Proces verbalin nr. 211, datë 07.01.2020 (nr. serial 000211) "Për konstatimin e 

kundërvajtjes", ku është konstatuar fakti se objekti "Sillos" në bazament betoni dhe bunkerë 4 

copë pa lejen duhur. Në kantierin e ish-fabrikës së pasurimit të kromit Kalimash, u konstatuan 4 

objekte tip "Sillos" me bazament betoni, dhe bunker, pa dokumentacionin e duhur tekniko-ligjor, 

pa marrë më parë lejen e duhur sipas ligjeve në fuqi. 

- Proces verbalin nr. 212, datë 07.01.2020 (nr. serial 000212) "Për konstatimin e 

Kundërvajtjes", ku është konstatuar fakti se objekti "Instalim depo uji" mbi bazament betoni dhe 

bunkerë 4 copë pa lejen duhur. Në kantierin e ish-fabrikës së pasurimit të kromit në Kalimash, u 

konstatuan 4 objekte tip "Sillos" me bazament betoni, dhe bunker, pa dokumentacionin e duhur 

tekniko-ligjor, pa marrë më parë lejen e duhur sipas ligjeve në fuqi. 

- Proces verbalin nr. 213, datë 07.01.2020 (nr. serial 000213) “Për konstatimin e 

kundërvajtjes", ku është konstatuar fakti se objekti "Filtër prerësi" 2 kat, me skelet metalik, mbi 

bazamentin e vjetër. Në kantierin e ish-fabrikës së pasurimit të kromit Kalimash, u konstatua një 
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objekt me skelet metalik mbi bazamentin e vjetër ekzistues, pa dokumentacion, pa marrë me parë 

lejen e duhur, sipas ligjit. 

 

Në vijim të procedurës së konstatimit të ndërtimeve të kundërligjshme të kryera nga subjekti 

“IMI” Sh.a, IMTV- ja ka zbatuar të gjithë kërkesat ligjore të përcaktuara në ligjin nr. 9780/2007 i 

ndryshuar si dhe në VKM nr. 894, datë 04.11.2015, lidhur me nxjerrjen e akteve të mëposhtme: 

- Vendimi i IMTV-së Bashkia Kukës nr. 59, datë 18.02.2020 "Për dënimin me gjobë"; 

- Vendimi i IMTV-së Bashkia Kukës nr. 60, date 18.02.2020 "Për dënimin me gjobë"; 

- Vendimi i IMTV-së Bashkia Kukës nr. 61, datë 18.02.2020 "Për dënimin me gjobë"; 

- Vendimi i IMTV-së Bashkia Kukës nr. 62, datë 18.02.2020 "Për dënimin me gjobë"; 

- Vendimi i IMTV-së Bashkia Kukës nr. 63, datë 18.02.2020 "Për dënimin me gjobë"; 

Dokumentacioni i mësipërm për fazën e parë të inspektimit, i është dërguar zyrtarisht subjektit 

me shkresën nr. 1111 Prot., datë 19.02.2020 

Kontrata nr. 2 070 Rep., datë 23.04.2010 "Për miratimin e marrëveshjes së koncesionit të 

formës BOT” 

Po t'i referohemi dhe kontratës nr. 2 070 Rep., datë 23.04.2010 "Për miratimin e marrëveshjes së 

koncesionit të formës BOT (ndërtim-operim-transferim)", në nenin 10 të saj parashikohet  se 

“Koncensionari merr përsipër të fillojë punimet për zbatimin e projektit brenda 60 ditësh nga 

data e lëshimit të lejes së ndërtimit. Aplikimi për pajisjen me leje ndërtimi do të kryhet brenda 30 

ditëve nga data e miratimit të projekt/zbatimit përfundimtar nga ana e Autoritetit Kontraktues”. 

Pavarësisht faktit se subjekti ka patur detyrimin ligjor për fillimin e punimeve pas miratimit të 

lejes të ndërtimit, nga ana e tij, ka vijuar puna për ndërtimin e aseteve ndihmëse, sikurse janë 

konstatuar në proces-verbalet e datës 07.01.2020 të IMTV-së. 

Shoqëria "IMI” Sh.a, për të kundërshtuar kundërvajtjet e konstatuara nga strukturat e Bashkisë 

Kukës ka depozituar kërkesë-padi pranë Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë Shkodër 

nëpërmjet së cilës ka kërkuar anulimin e akteve të nxjerra nga IMTV-ja e Bashkisë Kukës. 

Gjatë shqyrtimit gjyqësor të kësaj çështje, gjykata ka caktuar ekspert për vlerësimin teknik për 

objektet e konstatuara si të kundërligjshme. 

Pas hartimit të këtij akti, Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Shkodër, nuk ka marrë në 

konsideratë faktet dhe provat e depozituara nga Bashkia Kukës dhe me vendimin e datës 

17.03.2021, ka vendosur pranimin e padisë së paraqitur nga shoqëria “IMI”. Sha, për 

paligjshmërinë e akteve të nxjerra nga IMTV-ja e Bashkisë Kukës. 

Ndjekja Penale 

Duke vlerësuar rastin si shkelje me pasoja të rënda të ligjit, lidhur me shkatërrimin e tokës, në 

referim të nenit 281 i “Kodit te Procedurës Penale të Republikës së Shqipërisë”, me shkresën nr. 

3865 Prot, datë 13.11.2019, Bashkia Kukës ka bërë kallëzim penal pranë Prokurorisë së Gjykatës 

së Shkallës së Parë, Kukës.  

Kallëzimi penal ka si objekt: Ndërhyrjen e paligjshme që subjekti “IMI” Sh.a, ka kryer në 

sipërfaqen pyjore duke shkaktuar dëm në një sipërfaqe prej 782,000 m
2
 të fondit pyjor për 

shfrytëzimin e karrierave dhe 54,600 m
2
 për hapjen e rrugëve auto, për të lidhur karrierat me 

fabrikën e pasurimit të kromit Kalimash. Përkatësisht: 

- Subjekti ka ndërhyrë në mënyrë të paligjshme në ekonomit pyjore, në mungesë të lejeve 

përkatëse si dhe procedurës së heqjes nga fondi pyjor publik të sipërfaqes së shfrytëzuar; 

- Dëmtim i pyjeve dhe i mjedisit pyjor, prishja e karakteristikave fiziko-kimike e strukturore të 

ekosistemit pyjor, ulja e prodhimtarisë biologjike dhe e shumëllojshmërisë së ekosistemeve 

përbërëse të fondit pyjor; 
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- Dëmtimi i parcelave pjesë të ekonomisë pyjore Mamëz-Kalimash në parcelat nr. 119/a, 119/b, 

120/a,120/b, 121/a, 121/b, 135,136 dhe "Leproj", në ngastrat me nr. 23, 24 si dhe degradim i 

zonës me të gjitha resurset; 

- Subjekti ka krijuar dëm mjedisor edhe për arsye të shkarkimit në liqenin e Fierzës, të mbetjeve 

minerale të kromit, të cilat kanë prishur ekuilibrin ekologjik dhe ndotur ujërat e këtij baseni. 

Gjithashtu, Bashkia Kukës me shkresën nr. 3256 Prot, datë 25.06.2020, i është drejtuar Organit 

të Prokurorisë për pranimin e padisë civile në procesin penal, lidhur me detyrimin e shoqërisë 

“IMI” Sh.a, për të dëmshpërblyer Bashkinë Kukës për dëmin e shkaktuar në fondin 

pyjor/kullosor, në vlerën70,000,000,000 lekë të llogaritur nga ekspertët përkatës. 

Padia e bërë nga Bashkia Kukës 

Me anë të Kërkesë Padisë nr. 389/1 Prot, datë 22.01.2020 Bashkia Kukës ka kërkuar pranë 

Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Kukës: 

1. Detyrimin e palës së paditur, shoqërisë "Illyria Minerals Industry" Sh.a të dëmshpërblejë 

Bashkinë Kukës, për dëmin e shkaktuar në pyje në vlerën prej 20,037,645,000 lekë; 

2. Marrjen e masës së sigurimit të padisë, duke vendosur sekuestron në llogaritë e shoqërisë në 

vlerën e detyrimit deri në përfundim të shqyrtimit gjyqësor të çështjes; 

3. Dhënien e vendimit me ekzekutim të përkohshëm. 

Pretendimet e Bashkisë Kukës lidhem me: 

- Gjobën e vendosur nga ISHMPUT Kukës, për veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9385, datë 

04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar, neni 38, pika 11: përdorimi i 

paligjshëm i fondit pyjor dhe i tokës pyjore" marrë me vendim nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-

5, datë 02.12.2019 në bazë të të cilit ndaj të paditurit është marrë dënimi kryesor me gjobë në 

masën 100,000 lekë dhe dënimi plotësues administrativ-korrigjimi i shkeljeve të konstatuara 

duke plotësuar dokumentacionin ligjor për heqjen nga fondi pyjor të sipërfaqes së miratuar në 

lejen minerare. 

- Shkeljet e konstatuara në procesverbalin e datës 19.11.2019 "Për vlerësimin e dëmit në fondin 

pyjor" bazuar në kriteret e përcaktuara nga VKM nr. 391, datë 21.06.2006 "Për përcaktimin e 

tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave"... subjekti "IMI" Sh.a ka kryer tjetërsim dhe 

përdorim pa leje të fondit pyjor e ekonomisë pyjore “Mamëz-Kalimash” e cila administrohet dhe 

menaxhohet nga Bashkia Kukës. Subjekti IMI ka kryer një tjetërsim dhe përdorim pa leje të 

fondit pyjor në një sipërfaqe prej 41.7 ha dhe ka hapur rrugë në fondin pyjor pa miratim përkatës 

me gjatësi 8570 ml. Dëmi i shkaktuar kap vlerën totale prej 20,037,645,000 lekë. 

Padia e bërë nga shoqëria "Illyria Minerals Industry'" Sh.a 

Pala paditëse Shoqëria “Illyria Minerals Industry"' Sh.a, i është drejtuar Gjykatës Administrative 

së Shkallës së Parë Shkodër, me kërkesën për marrjen e sigurimit të padisë me objekt:"... 

Pezullimi i ekzekutimit të Aktit Administrativ, të Kryetarit të Bashkisë Kukës, Urdhër nr. 358, 

datë 24.10.2019, me nr. 3533 Prot, datë 24.10.2019 "Për pezullimin e aktivitetit të subjektit 

“I.M.I” Sh. a".  

Më datë 25.10.2019, një grup kontrolli nga Bashkia Kukës, është paraqitur pranë Minierës së 

Kromit Kalimash dhe nëpërmjet Procesverbalit nr. 14, datë 25.10.2019, ka njoftuar 

bllokimin/pezullimin e aktivitetit të shoqërisë “IMI” Sh.a, në zbatim të Urdhrit të Kryetarit të 

Bashkisë Kukës nr. 358, datë 24.10.2019, me nr. 3533 Prot, datë 24.10.2019 "Për pezullimin e 

aktivitetit të subjektit “I.M.I” Sh.a.  

Ky pezullim është urdhëruar për arsye: 

a) Të dëmtimit të fondit pyjor ne ekonominë pyjore Mamëz - Kalimash; 

b)Ka shkelur kërkesat e përcaktuara për shfrytëzimin e sipërfaqes pyjore pa miratimin përkatës të 

Ministrisë; 
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c)Mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor. 

Pala paditëse (IMI), kundërshton urdhrin e Kryetarit të Bashkisë Kukës nr. 358, datë 24.10.2019, 

me nr. 3533 Prot., datë 24.10.2019 “Për pezullimin e aktivitetit të subjektit “L.MI”Sha, si një akt 

i dalë në kundërshtim me formën dhe procedure në parashikuar nga ligji si dhe ne tejkalim të 

kompetencës së organit publik. 

Duke vlerësuar se zbatimi i këtij urdhri që pezullon aktivitetin e shoqërisë krijon pasoja të rënda 

për shoqërinë jo vetëm nga ana ekonomike por edhe atë juridike pasi paditësi ka detyrime 

kontraktuale që duhet të zbatojë referuar kontratës së koncesionit, si sasi minerali vjetor që duhet 

të prodhojë, zbatimin e projekt programit vjetor të miratuar në AKBN, zbatimin e detyrave të 

lëna nga institucionet e kontrollit si AKSEM dhe AKBN dhe se dëmi financiar në këtë rast do të 

ishte i pa riparueshëm, pasi shoqërisë do ti shkaktohej dhe dëm në formën e fitimit të munguar 

dhe penaliteteve për zgjidhjen e kontratave nëse akti administrativ për pezullimin e aktivitetit do 

vazhdonte efektet e tij, i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë me kërkesën 

për sigurimin e padisë, pezullimin e zbatimit të këtij urdhri deri në marrjen e vendimit të formës 

së prerë. 

Pala paditëse pretendon se: 

Më datë 25.10.2019, nje grup kontrolli nga Bashkia Kukës, është paraqitur pranë Minierës së 

Kromit Kalimash dhe nëpërmjet Proces Verbalit nr. 14, datë 25.10.2019, ka njoftuar 

bllokimin/pezullimin e aktivitetit të shoqërisë “IMI” Sha, në zbatim të Urdhrit të Kryetarit të 

Bashkisë Kukës, nr. 358, datë 24.10.2019, me nr. 3533 Prot., datë 24.10.2019 "Për pezullimin e 

aktivitetit të subjektit “I.M.I” Sh.a. 

Ky pezullim është urdhëruar për arsye: 

a) Të dëmtimit të fondit pyjor në ekonominë pyjore Mamëz - Kalimash; 

b) Ka shkelur kërkesat e përcaktuara për shfrytëzimin e sipërfaqes pyjore pa miratimin 

përkatës të Ministrisë; 

c) Mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjore. 

Shoqëria koncensionare “IMI” Sh.a., disponon të gjithë dokumentacionin ligjor për shfrytëzimin 

e mineralit të kromit në vendburimin Kalimash dhe kërkesat e legjislacionit mjedisor, si më 

poshtë: 

1. Leja Minerare nr. 1650, datë 01.08.2013, Miniera e Kromit Kalimash, Kukës; 

2. Leje Mjedisore datë 23.09. 2016 për vendburimin Kalimash; 

3. Leje Mjedisore datë 16.05.2016 për fabrikën e pasurimit të kromit Kalimash; 

4. Miratimi i programit vjetor nga AKBN, nr. 412/2 Prot., datë 20.09.2019; 

5. Raport vetë monitorimi mjedisor, ajër, ujë, nivel zhurmash dhe vibracionesh, datë 

27.09.2019; 

6. Regjistri i shkarkimeve të gazrave dhe grimcave në ajër; 

7. Raporti i vlerësimit periodik 1-vjeçar mbi zbatimin e kushteve të lejes mjedisore tipi B, 

datë 26.09.2019; 

8. Plani i menaxhimit dhe monitorimit të mjedisit për vitet 2018-2019-2020; 

9. Plani i monitorimit të mjedisit për vitet 2018-2019-2020; 

10. Kërkesa nr. 23 Prot., datë 17.12.2018, "Kërkesë për heqjen e sipërfaqes nga fondi 

Pyjor/kullosor", procedurë e cila është drejt përfundimit. 

Në lidhje me caktimin e masës së sigurimit 

Sigurimi i padisë lejohet kur: 

a)ekziston mundësia e shkaktimit të një dëmi të rëndë, të pakthyeshëm dhe të atëçastshëm për 

paditësin; 

b) nuk cenohet rëndë interesi publik; 
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c) nëse shihet e nevojshme nga gjykata, paditësi jep garanci, në llojin dhe masën e caktuar për 

dëmin, që mund t'i shkaktohet të paditurit nga sigurimi i padisë. 

Neni 29 i Ligjit nr 49/2012 parashikon që masat për sigurimin e padisë mund të merren nga 

gjykata kur ajo çmon se paditësi ka arsye të dyshojë se ekziston dyshimi i arsyeshëm, i bazuar në 

shkresa, për mundësinë e shkaktimit të një dëmi të rëndë, të pakthyeshëm dhe të atëçastshëm për 

paditësin; 

1. Sa i përket kushtit të parë, Dyshimin e arsyeshëm të bazuar në shkresa lidhur me 

mundësinë e shkaktimit të një dëmi: Në rastin e shqyrtim të Urdhrit të Kryetarit të Bashkisë 

Kukës, nr. 358, datë 24.10.2019, me nr. 3533 Prot., datë 24.10.2019 “Për pezullimin e aktivitetit 

të subjektit “I.M.I” Sh. a". 

Gjykata e gjen të përmbushur këtë kusht pasi ekziston një dyshim i arsyeshëm i bazuar në 

shkresa lidhur me mundësinë e shkaktimit të një dëmi, në bazë të akteve shkresore të 

administruara rregullisht gjatë procesit gjyqësor. 

2. Dëmi duhet të jetë i rëndë: Ligjvënësi nuk ka bërë kategorizime, se kur një dëm është i rëndë 

dhe jo i rëndë. Kjo sigurisht ka logjikë, për faktin se impakti ekonomiko – social që pas sjell një 

akt administrativ ndaj një personi fizik a juridik, kushtëzohet nga subjekti ndaj të cilit drejtohet 

akti a veprimi tjetër administrativ. Sipas palës paditëse ekziston mundësia e një shkaktimi të një 

dëmi të rëndë për shoqërinë jo vetëm nga ana ekonomike por edhe atë juridike pasi paditësi ka 

detyrime kontraktuale që duhet të zbatojë referuar, kontratës së koncesionit, si sasi minerali 

vjetor që duhet të prodhojë, zbatimin e projekt programit vjetor të miratuar në AKBN, zbatimin e 

detyrave të lëna nga institucionet e kontrollit si AKSEM
72

 dhe AKBN. 

Gjykata çmon se nuk u provuan pretendimet e paditësit dhe rrjedhimisht nuk përmbushet kriteri 

ligjor i dëmit të rëndë pasi nuk u provua në gjykim me provat e paraqitura se shoqërisë mund ti 

shkaktohej një dëm i rëndë. Kontrata e koncesionit nuk është paraqitur si provë në gjykim për të 

analizuar gjykata detyrimet kontraktuale rrjedhimisht pretendimi i shkaktimit të dëmit të rëndë 

nuk është i bazuar në prova. 

3. Dëmi duhet të jetë i atçastshëm: Atçastshmëria ose menjëhershmëria nënkupton faktin se akti 

ka filluar të sjellë efektet e tij, pra ka nisur të ekzekutohet. Në vlerësim të gjykatës kur nuk kemi 

mundësinë e shkaktimit të një demi të rëndë nuk mundtë kemi as atçastshmëri të dëmit. 

4. Dëmi duhet të jetë i pakthyeshëm/i pariparueshëm: Nëse gjykata, pas shqyrtimit në themel të 

kërkesë padisë së paditësit, hipotetikisht do të vlerësonte se padia është e ligjshme, kjo do t'i 

jepte mundësi paditësit/paditësit që të zhdëmtohej nga ekzekutimi i aktit. 

Rrjedhimisht pretendimi i paditësit se dëmi financiar në këtë rast do të ishte i pariparueshëm pasi 

shoqërisë do t’i shkaktohej dhe dëm në formën e fitimit të munguar dhe penaliteteve për 

zgjidhjen e kontratave nuk është i bazuar. Për rrjedhojë, gjykata vlerëson se nuk përmbushet 

kriteri ligjor i pakthyeshmërisë së dëmit të pretenduar nga pala paditëse. 
Përveç këtyre kushteve parashikohet si kusht thelbësor dhe mungesa e cenimit të interesit publik. 

Shohim që vetë ligji 49/2012 nuk mjaftohet thjesht me ekzistencën e rrezikut përcaktimin e një 

mase të përkohshme por kërkon plotësimin edhe të mos cenimit të interesit publik
73

. Në lidhje 

me cenimin e interesit publik kjo Gjykatë çmon të sqarojë se ka për detyrë mbrojtjen e të 

drejtave të interesave si të individit ashtu dhe të publikut. Padrejtësia ndaj një individi të vetëm 

ka të njëjtën vlerë si dëmi që i shkaktohet publikut nga veprimet e paligjshme të administratës. 

                                                           
72

Autoriteti Kombëtar për Sigurinë dhe Emergjencat në Miniera 
73

"Interes publik" është interes më i gjerë shoqëror për të mirën dhe progresin epërgjithshëm të qytetarëve nën kushte të barabarta në kuptim 

material dhe jo material qëmund të rrezikohet me shkaktimin e dëmit të natyrës materiale dhe jo materiale në rast tëkonfliktit të interesit privat 
me atë publik. 
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Nga ana e palës së paditur nuk u provua cenimi i interesit publik i cili nuk mund të 

prezumohet por duhet të provohet sikurse çdo fakt. 
Me qëllimin për të dhënë një vendim të drejtë nga ana e Gjykatës iu është lejuar palëve që 

kryejnë një hetim të plotë dhe të gjithanshëm për të arritur në një konkluzion të drejtë. Gjykata 

çmon se në këtë moment të gjykimit pretendimet e paraqitura prej palës paditëse nuk justifikojnë 

caktimin e masës për sigurimin e padisë. Nga ana e kësaj Gjykate konkludohet se nuk 

përmbushen në mënyrë kumulative kushtet e parashikuara në nenin 29 te ligjit nr. 49/2012, 

nuk dyshohet që dëmi që do të pësojnë paditësit do të jetë: 

I rëndë, 

I pakthyeshëm dhe 

I atëçastshëm, 

Për sa cituar më sipër, Gjykata e Administrative e Shkallës së Parë Shkodër me Vendimin nr. 

1525 (31169-00932-83-2019), datë 25.11.2019/11.12.2019 regjistruar datë 23.12.2019 “Për 

sigurimin e padisë” ka vendosur Rrëzimin e kërkesës së shoqërisë “IMI” Sh.a. si e pabazuar në 

prova dhe në ligj.  
Pranimi i Padisë Civile në Procesin Penal 
Bashkia Kukës ka paditur shoqërinë IMI Sh.a me Kërkesë Padinë nr. 3246 Prot., datë 25.06.2020 

me objekt “Pranimin e padisë civile në procesin penal, duke detyruar shoqërinë IMI Sh.a, të 

dëmshpërblejë Bashkinë Kukës, për dëmin e shkaktuar në fondin pyjor/ kullosor në vlerën prej 

70.000.000.000 lekë, të llogaritur nga ekspertët përkatës” 

Pretendimet e Bashkisë Kukës 

Drejtoria e Administrimit të Pyjeve pranë Bashkisë Kukës në kuadër të ushtrimit të funksioneve 

dhe kompetencave të saj, pas verifikimit të veprimtarisë së subjekteve të cilët shfrytëzojnë fondin 

pyjor/kullosor, ka konstatuar një dëmtim masiv të pronave në ekonominë pyjore Mamëz-

Kalimash në parcelat nr. 119/a, 119/b, 120/a, 120/b, 121/a, 121/b, 135,136, si dhe në ekonominë 

Pyjore "Leproj", në ngastrat me nr. 23, 24. Kjo ndërhyrje e paligjshme, është bërë nga ana e 

subjektit IMI Sh.a, i cili në bazë të kontratës së koncesionit të datës 23.04.2010, ka marrë me 

administrim objektet e kromit si dhe fabrikat e pasurimit Kalimash dhe Golaj. Subjekti IMI Sha, 

nr. Identifikimi (NUIS) LO1629005J, ka ndërhyrë në mënyrë të kundërligjshme: 

- Për-shfrytëzimin e mineralit të kromit në 5 (pesë) karriera të ndryshme, me një sipërfaqe totale 

prej 782.000 m
2
. 

- Gjithashtu si pasojë e kësaj ndërhyrje, subjekti ka hapur rrugë auto pa leje, me gjatësi prej18 

km dhe gjerësi 3 ml, me një sipërfaqe prej 54.600 m, për të lidhur karrierat me fabrikën e 

pasurimit të kromit Kalimash. 

Në shoqërinë “IMI” Sh.a ka ushtruar kontroll edhe Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve, 

Ujërave dhe Turizmit (ISHMPUT), Dega Kukës
74

. Në përfundim të procedurës administrative, 

është hartuar vendimi përfundimtar i inspektimit nr. ISHMPUT-KU-2019-000390-5, datë 

02.12.2019 në bazë të të cilit ndaj subjektit është marrë dënimi kryesor me gjobë si rezultat se ka 

vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i 

ndryshuar, neni 38, pika 11: “Përdorimi i paligjshëm i fondit pyjor dhe i tokës pyjore”. 

Në përputhje me dispozitat procedurale penale, Prokuroria pranë Gjykatës së Shkallës së Parë 

Kukës, ka caktuar ekspert për vlerësimin e dëmit të shkaktuar nga ana e subjektit “IMI” Sh.a. Pas 

hartimit të aktit të ekspertimit më datë 22.06.2020, rezulton se vlera e dëmit të shkaktuar në 

fondin pyjor dhe kullosor është në shumën 70,000,000,000 lekë. Nga aktet e procedimit penal ka 
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rezultuar se i padituri, jo vetëm është autor i veprës penale, por nga kryerja e kësaj vepre është 

dëmtuar Bashkia Kukës, në vlerën e përllogaritur sipas aktit të ekspertimit. 

Bashkia Kukës ndërhyrjet e paligjshme në fondin pyjor/kullosor i ka gjykuar si shkelje të 

legjislacionit penal, dhe në këto kushte duke u ndodhur përpara një rasti të shkeljes së ligjit nga 

subjekti përgjegjës, duke kryer veprime të cilat cenonin të drejtat ligjore të pronësisë dhe të 

administrimit të pronës publike, me shkresën nr. 3865 Prot, datë 13.11.2019, ka kërkuar nga 

organi i prokurorisë vënien para përgjegjësisë ligjore të shoqërisë "IMI" Sh.a. 

Kodi i Procedurës Penale, në nenet 58 e vijues
75

, ka përcaktuar në mënyrë specifike mundësinë e 

paditësit civil të dëmtuar nga një vepër penale, për të marrë pjesë aktive në procesin penal, duke 

kërkuar kompensimin e dëmit civil të pësuar. 

Kërkesa për pranimin e padisë civile në procesin penal, i drejtohet organit të Prokurorisë, ku për 

dëmin e shkaktuar nga subjekti "MI" Sh.a, ka të drejtën ligjore për të kërkuar kthimin e pasurisë 

dhe shpërblimin e dëmit. 

Përsa i përket fakteve, argumenteve në parashtrimin e arsyeve që përligjin kërkesën objekt 

shqyrtimi, kërkojmë nga prokuroria që të marrë në administrim provat shkresore që ndodhen 

në dosjen penale bashkangjitur kallëzimit të bërë nga ana e Bashkisë Kukës më datë 

13.11.2019, duke përfshirë dhe aktin e ekspertimit të datës 22.06.2020. 

Kallëzim penal nr. 3865 Prot,datë 13.11.2019 

Bashkia Kukës ka bërë kallëzim penal ndaj shoqërisë IMI Sh.a me objekt “Fillimin e ushtrimit të 

ndjekjes penale për arsye të shkatërrimit të pronës në ekonominë pyjore Mamëz Kalimash në 

parcelat nr. 119/a, 119/b, 120/a,120/b, 121/a, 121/b, 135,136 dhe ekonominë pyjore "Leproj" në 

ngastrat me nr. 23dhe 24” 

Fakte dhe të dhëna mbi ngjarjen sipas Bashkisë Kukës 

Drejtoria e Administrimit të Pyjeve pranë Bashkisë Kukës në ushtrim të funksioneve dhe 

kompetencat e saj, ka ushtruar kontrolle në ekonominë pyjore Mamëz-Kalimash në parcelat nr. 

119/a, 119/b, 120/a, 120/b, 121/a,1 21/b, 135, 36 dhe ekonominë pyjore "Leproj” në ngastrat me 

nr. 23, 24. Nga kontrolli ka konstatuar se subjekti IMI Sha, ka ndërhyrë në mënyrë të 

kundërligjshme për shfrytëzimin e mineralit të kromit në 5 (pesë) karriera të ndryshme, me një 

sipërfaqe totale prej 782,000 m
2
. Si pasojë e kësaj ndërhyrje, subjekti ka hapur rrugë auto pa leje, 

me gjatësi prej 18 km dhe gjerësi 3 ml, me një sipërfaqe prej 54.600 m
2
, për të lidhur karrierat 

me fabrikën e pasurimit të kromit Kalimash. 

Bashkia Kukës me shkresën nr. 3226 Prot, datë 07.10.2019 i ka kërkuar subjektit “Illyria 

Minerals Industri" Sh.a, që të depozitonte pranë bashkisë dokumentacionin tekniko-ligjor deri 

më datë 20.10.2019, për shfrytëzimin e fondit pyjor. Në kushtet kur subjekti nuk ka respektuar 

afatin në zbatim të urdhrit nr. 128 Prot., datë 03.09.2019 grupi i punës i bashkisë më datë 23. 

10.2019 ka bërë verifikimin në terren dhe ka konstatuar se subjekti ka dëmtuar në mënyrë masive 

fondin pyjor në inventar të Bashkisë Kukës. 

Sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin 

Pyjor", i ndryshuar, VKM-së nr. 1353, datë 10.10.2008 "Për përcaktimin e rregullave për 

paraqitjen e kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik, si dhe të kritereve e të 

procedurave të zvogëlimit të sipërfaqes e të vëllimit të fondit pyjor", e ndryshuar, VKM nr. 108, 

datë 27.01.2009 "Për kriteret e cilësimit të shkeljeve me pasoja të rënda në pyje", Udhëzimit nr. 

1, datë 09.06.2016 "Për rregullat, procedurat kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave 
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Personi i dëmtuar ngaveprat penale ose trashëgimtarët e tij, kanë të drejtë të kërkojnë procedimin e fajtorit dheshpërblimin e dëmit". Kodi i 

Procedurës Penale neni 61, parashikohet se“Ai që ka pësuar dëm nga vepra penale ose trashëgimtarët e tij mund të ngrenë padi civile nëprocesin 

penal kundër të pandehurit ose të paditurit civil, për të kërkuar kthimin e pasurisëdhe shpërblimin e dëmit". 
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për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor publik", subjekti ka shkaktuar një dëm 

mjedisor me pasoja shumë të rënda në fondin pyjor në inventar të Bashkisë Kukës. Mbi bazën e 

verifikimit dhe matjeve faktike në terren, grupi i punës në zbatim të VKM-së nr. 391,datë 

21.06.2006  "Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe kullotave",  e ndryshuar ka bërë 

përllogaritjen e dëmit të shkaktuar nga subjekti "IMI” Sh.a, si më poshtë vijon: 
Nr. Përshkrimi i dëmit Njësia Sasia Vlera për njësi Vlera Totale e dëmit 

1 Hapje pa leje në fondin pyjor e 

karrierës 

m
2
 782.000 45.000 35,190,000,000 

2 Hapje rruge auto në fondin pyjor m
2
 546,00 49.500 2,702,700,000 

TOTALI 37.892.700.000 

Gjithashtu mbi bazën e shkaqeve të mësipërm, në bazë të urdhrit të Kryetarit të Bashkisë Kukës 

nr. 358, datë 24.10.2019 është vendosur pezullimi i aktivitetit të këtij subjekti. 

Elementët e veprës penale sipas analizimit të bërë nga Bashkia Kukës janë:  

- Shkatërrimi i pronës
76

 si rezultat i ndërhyrjes së paligjshme, ka një dëmtim në një sipërfaqe prej 

782.000 m
2
 të fondit pyjor për shfrytëzimin e karrierave dhe 54.600 m

2 
për hapjen e rrugëve 

auto, për të lidhur karrierat me fabrikën e pasurimit të kromit Kalimash, ku sipas përllogaritjeve 

të zërave dhe tarifave është vlerësuar në shumën 37,892,700,000 lekë. 

- Ndërhyrja e paligjshme e subjektit në drejtim të tjetërsimit të destinacionit të pronës
77

 duke 

kryer vepra penale nëpërmjet veprimeve aktive të kundërligjshme, duke dëmtuar interesat e 

ligjshme të institucionit. 

- Ndotja e ujrave
78

,  krijohet nga fakti se subjekti shkarkon në liqenin e Fierzës, mbetje minerale 

kromi tëcilat kanë prishur ekuilibrin ekologjik dhe ndotur ujërat e këtij baseni. 

Analiza ligjore e fakteve sipas Bashkisë Kukës 
Referuar dokumentacionit që disponon Bashkia Kukës, rezulton se aktiviteti i paligjshëm i 

subjektit "IMI" Sha, për dëmtimin e fondit pyjor, është konstatuar që në vitin 2017. Drejtoria e 

Administrimit të Pyjeve me shkresën nr. 1773 Prot, datë 02.05.2017 i ka kërkuar subjektit "IMI" 

Sh.a, dorëzimi i dokumentacionit tekniko - ligjor, për ushtrimin e veprimtarisë në fushën e 

shfrytëzimit dhe përpunimit të mineraleve. Në mungesë të dorëzimit të dokumentacionit të 

kërkuar në datat 30.05.2018 dhe 08.06.2018, DAP ka ushtruar kontroll në zonën e shfrytëzimit të 

subjektit "IMI" Sh.a. Nga kontrolli është konstatuar se nga ana e shoqërisë, është ndërhyrë në 

fondin pyjor me karriera për shfrytëzim mineralesh pa miratimin përkatës dhe konkretisht në 

parcelat nr. 120/b, 120/a,1 19/b, dhe pas përllogaritjes së dëmit të shkaktuar, rezultonte se vlera e 

dëmtimit të fondit pyjor ishte në shumën prej 2,747,340,000 lekë. Në vijim shoqëria IMI Sh.a ka 

vazhduar aktivitetin e kundërligjshëm duke zgjeruar zonën e ndërhyrjes. Bashkia Kukës në 

zbatim të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar, ka 

dërguar shkresë informuese në Ministrinë e Mjedisit dhe Turizmit
79

 si dhe i është drejtuar organit 

të prokurorisë për fillimin e procedimit penal në ngarkim të këtij subjekti. Ligji nr. 9385, datë 

04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar, neni 37, pika 3 parashikon se “Të 

drejtën e vendosjes së gjobës për kundërvajtjet administrative, të parashikuara në nenin 38 të 

këtij ligji, e kanë inspektorët e Policisë Pyjore” 
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Neni 154 i Kodit Penal. 
77

Neni 199 e vijues i Kodit Penal. 
78

Neni 203 i Kodit Penal. 
79

Shkresa nr. 2915 Prot, datë 19.09.2019, lidhur me situatën ekonstatuar në ekonominë pyjore Mamëz-Kalimash dhe Leproj. 
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Në përputhje me këtë dispozitë, me shkresën nr. 3521 Prot, datë 23.10.2019, Bashkia Kukës i 

është drejtuar Inspektoratit Shtetëror, të Mjedisit, Pyjeve, Ujrave dhe Turizmit – Dega Rajonale e 

Qarkut Kukës, duke i kërkuar vendosjen e sanksioneve administrative (gjobë) ndaj subjektit 

"IMI" Sh.a.  

Ligji nr. 9385, datë 04.05.2005 "Për pyjet dhe shërbimin pyjor", i ndryshuar, neni 26 parashikon 

se: “Personat fizikë dhe juridikë mund ta trajtojnë dhe shfrytëzojnë fondin pyjor kombëtar vetëm 

me lejen përkatëse, të lëshuar në përputhje me dispozitat e këtij ligji,neni 17/1
80

.  

Udhëzimi i Ministrit të Mjedisit nr. 1, datë 09.06.2016 "Për rregullat, procedurat e kërkimit, të 

shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor dhe kullosor 

publik", pika 22, germa a) parashikon se, “Bëjnë përjashtim nga konkurrimi publik dhënia e 

sipërfaqeve në përdorim rastet kur persona fizikë/juridikë janë të pajisur me leje/licencë nga 

institucionet përkatëse për veprimtaritë që kanë të bëjnë procedurat në zbatim të ligjeve për 

sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë” dhe pika 23 parashikon se “Në të gjitha rastet sipas 

pikës 22, subjekti i interesuar paraqet dokumentacionin teknik-ligjor pranë bashkisë, e cila i 

delegon të drejtën për hartimin e studimit teknik-ekonomik të sipërfaqes objekt përdorimi, 

strukturës përgjegjëse për pyjet në bashki”. 

Urdhra dhe shkresa të Bashkisë Kukës  

Shkresa nr. 1773 Prot, datë 02.05.2017 

Bashkia Kukës me shkresën nr. 1773 Prot, datë 02.05.2017 i është drejtuar shoqërisë IMI Sh.a 

me kërkesë për plotësim dokumentacioni bazuar në ligjin nr. 9385 datë 04.05.2005, "Për Pyjet 

dhe Shërbimin Pyjor, VKM-në nr. 433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në Pronësi të 

Bashkive të Pyjeve dhe Kullotave Publik", në VKM-në nr. 434 datë, 08.06.2016 "Për disa 

ndryshime dhe shtesa në vendim nr. 1353, datë 10.10.2008, të Këshillit të Ministrave "Për 

Përcaktimin e Rregullave për Paraqitjen e Kërkesës, Mbajtjen dhe Plotësimin e Dokumentacionit 

Teknik si dhe Kritereve e të Procedurave të Zvogëlimit të Sipërfaqes të Vëllimit të Fondit Pyjor. 

Nëpërmjet kësaj kërkesa Bashkia Kukës i ka kërkuar shoqërisë IMI që brenda 3 ditësh të 

paraqesë pranë Drejtorisë së Administrimit të Pyjeve, Bashkia Kukës, të gjithë dokumentacionin 

tekniko-ligjore për ushtrimin e veprimtarisë për shfrytëzim Kromi në ekonomitë pyjore Mamëz-

Kalimash dhe Leproj të rrethit Kukës.  

Kontroll në shoqërinë “IMI” Sh.a datë 30.05.2018 dhe datë 08.06.2018 

Në bazë të  programit të punës për kontroll në terren dhe konkretisht tek shoqëria "IMI" Sh.a,në 

ekonominë pyjore Mamëz-Kalimash, Drejtoria e Administrimit të Pyjeve më datat 30.05.2018 

dhe 08.06.2018 ka bërë verifikimet dhe ka rezultuar se shoqëria "IMI” Sh.a ka ndërhyrë në 

fondin pyjore me karriera për shfrytëzim mineralesh pa miratimin përkatës. Aktiviteti vazhdon: 

- Në parcelën nr. 120/b të ekonomisë pyjore M-Kalimash ku u konstatua një sipërfaqe prej 1.7 ha 

ndërhyrje me karriere për llogari të shoqërisë "IMI" me një vlerë dëmi prej 765,000,000 lekë. 

- Në parcelën 120/a të ekonomisë pyjore M-Kalimash u konstatuan 183 ml rrugë me gjerësi 4 ml 

=732 m
2
, me vlerë dëmi prej 36,234,000 lekë. 

                                                           
80

Pjesë të fondit pyjor kombëtar, që kërkohen nga subjekte juridike ose fizike apo nga organet e qeverisjes vendore, për t’u kthyer në truall, për 

zgjerimin e vijës kufizuese të ndërtimit dhe të shtrirjes territoriale të periferisë së qytetit e të qendrave të banuara në zonat rurale, për ndërtimin e 
strukturave turistike, të qendrave të pushimit apo ato shëndetësore ose për qëllime të tjera publike, për rrugë automobilistike apo hekurudhore, për 

shpim dhe shfrytëzim të puseve të naftës e të gazit, për veprimtari minerare e gjeologjike, për aeroporte dhe struktura të telekomunikacionit, për 

qëllime të strukturave ushtarake, qendra industriale, hiqen nga fondi pyjor dhe nga Kadastra Kombëtare e Pyjeve, si më poshtë: 

a) pyjet dhe tokat me bimësi pyjore, me sipërfaqe deri në 1 ha, me miratimin e ministrit; 

b) pyjet dhe tokat me bimësi pyjore, me sipërfaqe mbi 1 ha e deri në 100 ha, me VKM; 

c) pyjet dhe tokat me bimësi pyjore, me sipërfaqe mbi 100 ha, me ligj të veçantë. 
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- Në parcelën 119/b të ekonomisë pyjore M-Kalimash u konstatua një sipërfaqe prej 1.9 ha 

ndërhyrje me karrierë për llogari të shoqërisë "IMI" Sh.a me një vlerë dëmi prej 855,000,000 

lekë. 

- Në total sipërfaqe e ndërhyrë në karrierë 5.3 ha me një vlerë dëmi prej 2,385,000,000lekë dhe 

732 m
2
 rrugë me vlerë dëmi 36,234,000 lekë. Gjithsej vlera e dëmit të shkaktuar nga ndërhyrja e 

kësaj shoqërie është 2,747,340,000 lekë. 

Informacioni mbi kontrollet është i shoqëruar edhe me dokumentet mbi sipërfaqet e matura në 

terren.  

Shkresa nr .336 Prot., datë 02.07.2018 

Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në Bashkinë Kukës ka kryer kontrolle në terren duke 

konstatuar ndërhyrja me karriera tek karrierat e vjetra, për shfrytëzim të mineralit të kromit nga 

shoqëria “IMI” Sh.a. në Njësinë Administrative Malzi, në fshatin Kalimash.  

Urdhër nr. 128, datë 03.09.2019 “Mbi kontrollin e aktiviteteve që zhvillohen në Fondin 

Pyjor e Kullosor që Administrohen nga Bashkia Kukës 

Kryetari i Bashkisë Kukës ka ngritur tre grupe pune për të verifikuar në gjithë territorin e 

Bashkisë Kukës aktivitetet e ligjshme dhe të pa ligjshme që kryhen në fondin pyjor e kullosor më 

konkretisht: 

a-Kontroll mbi prerjet e paligjshme të pyjeve, si dhe gjendjen e materialit drusor në pika 

grumbullimi; 

b-Kontroll mbi grumbullimin e prodhimeve të dyta të pyllit (bimë mjekësore) që realizohen nga 

subjektet private dhe fshatarësia; 

c-Kontroll mbi përdorimin e fondit pyjor (karriera, inerte, sheshe depozitimi, rrugë auto, 

hidrocentrale etj) nga subjektet private; 

Kontrolli do të ushtrohet i detajuar për çdo ekonomi pyjore dhe Njësie Administrative, duke 

evidentuar problematikat që do të rezultojnë gjatë kontrollit. 

Urdhër nr. 358, datë 24.10.2019 “Për pezullimin e aktivitetit të subjektit "IMI" sh.a” nr. 

3533 Prot., datë 24.10.2019 

Kryetari i Bashkisë Kukës me Urdhrin nr. 358, datë 24.10.2019 ka urdhëruar: 

1. Pezullimin e aktivitetit të subjektit IMI Sh. a, për arsye: 

a. Të dëmtimit të fondit pyjor në ekonominë pyjore Mamëz - Kalimash; 

b. Ka shkelur kërkesat e përcaktuara për shfrytëzimin e sipërfaqes pyjore pa miratimin përkatës 

të Ministrisë; 

c. Mungesë të dokumentacionit tekniko-ligjor; 

2. Policia Bashkiake të pezullojë aktivitetin e subjektit IMI Sh.a, deri në një urdhër të dytë. 

3. Për arsye të shkeljeve, kushteve, standardeve të përcaktuara, Drejtoria e Administrimit të 

Pyjeve të njoftojë menjëherë Inspektoratin Shtetëror të Mjedisit dhe t'i kërkoje marrjen e masave 

përkatëse në zbatim të legjislacionit në fuqi. 

Shkresa nr. 46 Prot., datë  18.11.2015“Kërkesë për heqje nga fondi pyjor” drejtuar 

Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë (Drejtoria e Politikave dhe Zhvillimit të Minierave) 

nga shoqëria IMI. 

Shoqëria “IMI: Sha, më datë 18.11.2015 i është drejtuar Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë 

duke kërkuar “Heqjen nga fondi pyjor të zonave të shfrytëzimit minerar të përfshira në Lejen 

Minerare nr. 1649, datë 01.08.2013 dhe Lejen Minerare nr. 1650, datë 01.08.2013 në zotërim të 

subjektit "llyria Minerals Industry" Sh.a. dhe dërgimin brenda afateve ligjore pranë Ministrisë së 

Mjedisit. 

Kërkesën për heqjen nga fondi pyjor të zonave të shfrytëzimit minerar Shoqëria "Illyria Minerals 

Industry" Sha, e ka mbështetur në kontratën e koncesionit nr. 2070 rep,nr. 964 kol, datë 
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23.05.2010 "Marrëveshja e Koncesionit e formës BOT” (Ndërtim -Operim-Transferim) për 

dhënien me koncesion të objekteve: Miniera e Kromit Kalimash, Miniera e Kromit Vlahina, 

Fabrika e Pasurimit të Kromit Kalimash dhe Fabrika e Pasurimit të Bakrit Golaj që ka lidhur me 

Ministrinë e Ekonomisë,Tregtisë dhe Energjetikës (Autoriteti Kontraktues).  

Në zbatim të Kontratës së Koncesionit, shoqëria "Illyria Minerals Industry" Sh.a është pajisur me 

lejet minerare për shfrytëzim të mineralit të kromit, konkretisht: 

1. Leja Minerare nr. 1649, datë 01.08.2013, Miniera e Kromit Vlahen, Has. 

2. Leja Minerare nr. 1650, datë 01.08.2013, Miniera e Kromit Kalimash, Kukës. 

Referuar pikës 1 të nenit 17 të Ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005, "Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, 

i ndryshuar, në zbatim të Vendimit nr. 1353, datë 10.10.2008, "Për rregullat, për paraqitjen e 

kërkesës, mbajtjen dhe plotësimin e dokumentacionit teknik,kriteret dhe procedurat e zvogëlimit 

të sipërfaqes dhe të vëllimit të fondit pyjor” dhe Ligjit nr. 134/2014, "Për disa ndryshime dhe 

shtesa në Ligjin nr, 10 304, datë 15.07.2010, “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë", 

të ndryshuar në nenin 15, pika 5 parashikohet se: 

“Me miratimin e lejes minerare të shfrytëzimit për grupin e mineraleve metalore, jo metalore, 

qymyret dhe bitumet, zona e lejuar e shfrytëzimit hiqet nga fondi pyjor e kullosor, pronë 

shtetërore, zëri “Tokë e zënë, tokë me bimësi pyjore”, dhe regjistrohet në zërin “Tokë e zënë, 

objekt shfrytëzimi për ushtrimin e veprimtarisë minerare”, sipas legjislacionit në fuqi për 

ndryshimin e zërit kadastral të fondit pyjor e kullosor. Brenda 10 ditëve nga miratimi i lejes, 

zotëruesi i saj përgatit dokumentacionin përkatës dhe e dorëzon pranë ministrisë përgjegjëse për 

veprimtarinë minerare, e cila brenda 10 ditëve përgatit aplikimin dhe e dërgon pranë ministrisë 

përgjegjëse për mjedisin” 

Kontrata Koncensionare nr. 2070 rep., nr. 964 kol., datë 23.05.2010 

Ministrisë e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës (sot Ministria e Infrastrukturë dhe Energjisë) 

ka nënshkruar marrëveshjen konciensionare dhe BOE (Ndërtim-Operim-Transferim) me 

shoqërinë “Kurum Energy, Resources and Matalurgy" dhe "Sichuan Jiannanchun Group Co” 

Ltd
81

. Marrëveshja ka si objekt dhënien me koncesion të objekteve “Miniera e Kromit, 

Kalimash“, “Miniera e Kromit Vlahna“, “Fabrika e Pasurimit të Kromit,Kalimash“ dhe “Fabrika 

e Pasurimit të Bakrit, Golaj“. 

Objekti i kontratës është “Realizmi i propozimeve për hapjen dhe zhvillimin e Minierave të 

Kalimashit dhe Vllahnës, ndërtimit dhe ndryshimeve teknologjike të fabrikave pasuruese në 

Kalimash dhe Golaj dhe realizimin e prodhimit të ferro kromit. Financimi, projektimi, ndërtimi, 

vënia nëpunë, administrimi, i këtyre objekteve nga ana e koncesionarit dhe transferimi i tyre nga 

Koncesionari tek Autoriteti Kontraktues pas përfundimit të afatit të koncesionit. 

Periudha e koncesionit është për një periudhë prej 35 (tridhjetë e pesë) vjetësh nga data efektive 

dhe përfundon në ditën e përvjetorit të 35-të të datës efektive ("Periudha Efektive")
82

.  

Opinioni i grupi të auditimit 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion, grupi i auditimi konstaton: 

- mungesë informacioni tekniko ligjor për dhënien e një opinioni të kualifikuar.  

- ka hapësirë të konsiderueshme kohore (9 vite) midis lidhjes së kontratës koncensionare dhe 

akteve të prodhuara nga Bashkia Kukës në lidhje me shfrytëzimin mineral. 

- kalimi i konfliktit në procese gjyqësore, midis Bashkisë Kukës dhe “IMI” Sha, kufizon procesin 

e auditimit. 

                                                           
81

 Formuluar sipas marrëveshjes nr. 962 Kol, nr.7035 Rep, datë 27.10.2009 
82

 Kontrata koncensionare, neni 4...megjithatënë rastin e zgjidhjes përpara afatit 35 vjeçar, periudha e Koncesionit 

do të nënkuptojë dhe dotë kufizohet tek periudha që fillon nga Data Efektive dhe mbaron në Datën e Zgjidhjes. 
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- mungon inventari fizik i “Aseteve” të dhëna me koncesion nga Ministria e Ekonomisë, Tregtisë 

dhe Energjetikës për objektet: “Miniera e Kromit, Kalimash"; “Miniera e Kromit Vlahna"; 

“Fabrika e Pasurimit të Kromit,Kalimash"dhe “Fabrika e Pasurimit të Bakrit, Golaj". 

- monitorimi dhe mbikëqyrja për të verifikuar zbatimin e detyrimeve që rrjedhin nga kontrata në 

të gjitha fazat e zbatimit të saj referuar nenit 6 të “Marrëveshjes Koncesionare” bëhet nga 

Autotriteti Kontraktor nëpëmjet të autorizuarve të tij si AKBN, SHGJSH dhe RISHM.  

- në zbatim të VKM nr. 433, datë 08.06.2016 "Për transferimin në pronësi të Bashkive të pyjeve, 

kullotave publike sipas listës së inventarit...." Bashkisë Kukës i janë transferuar sipërfaqet 

pyjore/kullosore, sipas listës së inventarit.  

Në themel të kontradiktës qëndron, mbivendosja për një sipërfaqe prej 9.0315 km
2
, që shoqërisë 

“IMI” Sha ka me kontratën koncensionare nr. 2070 rep., nr. 964 kol., datë 23.05.2010, në zbatim 

të ligjit 9663, datë 18.12.206 “Për koncesionet”, i ndryshuar dhe kalimi i të njëjtës pronë në 

inventarin e Bashkisë Kukës në zbatim të VKM nr. 433, datë 08.06.2016 (pronë që akoma 

Bashkia Kukës nuk e ka në pronësi). 

 

Mbi ankesën e paraqitur në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga znj. F. Isufaj 

Në Kontrollin e Lartë të Shtetit ka paraqitur ankesë znj. F. Isufaj me objekt mos ekzekutimin nga 

ana e Bashkisë Kukës së Titullit Ekzekutiv  nr. 04 (09), datë 07.01.2019, të Gjykatës së Rrethit 

gjyqësor Kukës. Kjo ankesë është trajtuar nga grupi i auditimit në pikën e programit “Të 

ndryshme”. Ankesa është Protokolluar në KLSH me nr. 518 Prot, datë 06.05.2021. Nga 

shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur grupit të auditimit nga DTTV rezulton se znj. F. Isufaj 

është larguar nga detyra më datë 05.10.2018. Pas largimit nga detyra znj. Isufaj i është drejtuar 

gjykatës për të kërkuar dëmshpërblim lidhur me largimin e konsideruar nga ana e saj si të pa 

drejtë. Në përfundim të procesit gjyqësor znj. Isufaj ka fituar gjyqin dhe Gjykata e Apelit 

Shkodër ka vendosur dëmshpërblimin nga Bashkia Kukës të znj. F. Isufaj me 12 (dymbëdhjetë) 

paga mujore në vlerën 1,015,680 lekë. Vendimi nr. 210, datë 01.10.2020 është regjistruar në 

Bashkinë Kukës më datë 09.11.2020.  

Nga verifikimi rezulton se detyrimi i znj. Isufaj është regjistruar në listat analitike të detyrimeve 

për vendimet gjyqësore që administron DFB po nuk është i regjistruar në raportimet që janë bërë 

në MFE mbi detyrimet e prapambetura, zëri “Vendime gjyqësore”, dhe nuk është i regjistruar në 

detyrimet e deklaruara në degën e thesarit, zëri Vendime gjyqësore”. Sikurse është trajtuar edhe 

në çështjen mbi “Detyrimet e prapambetura, zëri Vendimet gjyqësore”, Bashkia Kukës nuk ka 

një plan për likuidimin e detyrimeve të prapambetura dhe në procesin e likuidimit të detyrimeve 

nuk respekton radhën e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese, veprim ky në kundërshtim me 

Udhëzimin nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve monetare të njësive 

të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5 dhe pika 8. 

 

Mbi ankesën e paraqitur në Kontrollin e Lartë të Shtetit nga z. Gj. Buca 

Në Kontrollin e Lartë të Shtetit është regjistruar ankesa e z. Gj. Buca me nr. 554 Prot, datë 

17.05.2021 me objekt “Mos shlyerje e detyrimeve të kontratës nga ana e Bashkisë Kukës në 

vlerën 5,394,900 (pesë milionë tre qind nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë”. 

Z. Gj. Buca më datë 19.08.2019 ka lidhur kontratën nr. 01 Prot, (Ref-06956-02-07-2019) me 

Bashkinë Kukës me objekt “Blerje dru zjarri” lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës, 

të përfaqësuar nga z. S.Gj, Kryetari i Bashkisë Kukës dhe z. Gj.j Buca, person fizik. Vlera e 

kontratës është 6,422,500 lekë pa Tvsh (7,707,000 lekë me Tvsh). Afati i zbatimit të kontratës 

është përcaktuar deri më datë 25.09.2019. 
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Në përfundim të kontratës me datë 24.02.2020, ka lidhur amendament shtesë kontrate me nr. 28 

Prot, datë 24.08.2019 me objekt: “Blerje dru zjarri” në shumën 1,284,500 lekë pa Tvsh 

(1,541,400 me Tvsh). Vlera totale e kontratës së amenduar është 9,24,400 lekë me Tvsh. 

Rezulton se në përfundim të afateve të përcaktuara në kontratë dhe amendimin e saj z. Gj. Buca 

ka realizuar me sukses detyrimet ndaj Bashkisë Kukës.  

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të paraqitur nga DFB ndaj z. Buca është paguar vetëm një këst 

në vlerën 3,853,500 lekë dhe mbetet ende për t’u paguar nga Bashkia Kukës vlera 5,394,900 

lekë. 

Përshkrimi 
Vlera me 

TVSH 
Paguar86513.12.2019 Detyrimi 

Kontrate Blerje dru zjarrinr. Prot. 1, datë. 19.08.2019AK  “Buca” 7,707,000  3,853,500 3,853,500 
Amendim kontrate Blerje dru zjarri nr. 28 Prot, datë 24.08.2019AK  

“Buca”  1,541,400 
 1,541,400 

Vlera Totale e Kontratës+Amendimin  9,248,400 3,853,500 5,394,900 

Nga sa trajtuar më sipër Autoriteti Kontraktor, Bashkia Kukës ka vepruar në kundërshtim me: 

- nenin 5, germa “a” e kontratës nr. 60 Prot., datë 05.08.2020; “Autoriteti Kontraktor duhet që të 

bëjë likuidimin e faturës tatimore brenda 30 ditëve nga dita e depozitimit të saj”; 

- nenin 20, pika 20.1 të Kushteve të Përgjithshme, të kontratës Shtojca 15 e DT: “Në rast të 

verifikimit të vonesave në kryerjen e pagesave nga ana e Autoritetit Kontraktor, megjithëse 

kontraktuesi ka përmbushur të gjitha detyrimet e tij në përputhje me kushtet e kontratës, 

detyrimet e prapambetura dhe kamatëvonesat përkatëse do të kryhen në përputhje me 

parashikimet e ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e tregtare”; 

- pikat 7 e 13, të nenit 3 të ligjit nr. 48/2014 “Për pagesat e vonuara në detyrimet kontraktore e 

tregtare”. Vlera e kamatëvonesës të përllogaritur në zbatim të detyrimeve kontraktuale – ligjore 

[5,394,900 (pesë milionë tre qind nëntëdhjetë e katër mijë e nëntëqind) lekë] është dëm ekonomik 

për Buxhetin e Bashkisë Kukës 

Punonjësit që ngarkohet me përgjegjësi për mos likuidimin e detyrimit ndaj z. Gj. Buca dhe znj. 

F. Isufaj janë z. S.Gj me detyrë Kryetar i Bashkisë Kukës dhe z. M.I me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit. 

Sa trajtuar më sipër grupi i auditimit ka dhënë rekomandimet përkatëse që janë pjesë e 

trajtimit në pikën 2.2 të Raportit të auditimit çështja “Faturat e pa likuiduara”.  

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

A. MASA ORGANIZATIVE  

1. Gjetje nga auditimi: Në drejtim të vlerësimit mbi funksionimin e sistemit të kontrollit të 

brendshëm dhe zbatimin e kërkesave të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollit”, grupi i auditimit për periudhën objekt auditimi 2018-2020 testoi disa 

nga komponentët vlerësues të funksionimit të kontrollit të brendshëm, nga ku rezultoi:  

- Bashkia Kukës ka funksionuar pa patur rregullore për organizimin, funksionimin, detyrat dhe 

kompetencat e administratës e saj në nivel institucional dhe gjithëpërfshirës.  

-Nuk janë miratuar gjurmët standarde të auditimit për të gjitha procedurat, proceset dhe 

transaksionet që lidhen me veprimtarinë kryesore në njësinë publike Bashkia Kukës, konkretisht 

në fushat me risk siç janë prokurimet publike, zbatimi i buxhetit, mbledhja e taksave, etj. 

-Njësia përgjegjëse e burimeve njerëzore e ngarkuar me menaxhimin e nëpunësve civilë të 

institucionit si dhe eprori direkt i Bashkisë Kukës, nuk kanë nisur apo zhvilluar procedurat 
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individuale për marrjen e statusit të nëpunësit civil për të gjithë ata punonjës të administratës, të 

cilët janë të punësuar në pozicionet që trajtohen sipas statusit të nëpunësit civil. 

-Në vendimet e largimeve dhe emërimeve për 31 pozicioneve drejtuese sipas strukturës 

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

dorëzimi dhe inventarizim përkatës. 

-Në procesin e largimeve dhe marrjes në detyrë nuk është ngritur asnjë komision nga titullari 

aktual për inventarizimin e dosjeve, procedurave apo praktikave në proces të personelit që është 

larguar apo marrjen me procesverbal sintetik  të dosjeve dhe punës të personelit që kanë filluar 

ushtrimin e detyrës. 

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

veprimeve financiare, kontabilizimin dhe pasqyrat financiare si dhe ato për vjeljen e të ardhurave 

për tatim taksat lokale. 

-Nga ana e titullarit të njësisë publike Bashkia Kukës nuk është hartuar dhe miratuar Strategji e 

Menaxhimit të Riskut. 

- Nuk është hartuar dhe miratuar Regjistri i Riskut në nivel institucional sipas përcaktimit ligjor, 

edhe pse Drejtoria e Auditit të Brendshëm dhe Drejtoria e Financave dhe Buxhetit ka regjistër 

risku vetëm për vitin 2020, si dhe nuk është emëruar personi për pozicionin Koordinatori i riskut.  

-Për vitin 2018, për grupin e auditimit nuk është vendosur në dispozicion asnjë evidencë e cila 

provon ngritjen e grupit të GMS dhe caktimin e Koordinatorit të riskut me urdhër të Kryetarit të 

Bashkisë. Për vitin 2019 nuk është vendosur në dispozicion asnjë evidencë e cila provon 

caktimin e Koordinatorit të riskut me urdhër të Kryetarit të Bashkisë. Për vitin 2020 gjatë 

veprimtarisë së GMS, kjo strukturë nuk ka qenë në përputhje me kërkesat ligjore, për arsye se 

nuk ka miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet. 

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

mënyrë që: 

a- të përcaktojë ndarjen e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit në atë formë, në mënyrë që 

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

kontabilitetin dhe kontrollin, sipas udhëzimit të Ministrit të Financave; 

b-nuk është krijuar sistemimi i dy nënshkrimeve, i cili nuk lejon që angazhimi financiar të kryhet 

pa marrë nënshkrimet e nëpunësit autorizues dhe të nëpunësit zbatues të njësisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1,  faqe 20-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandimi: Nga ana e Bashkisë Kukës të merren masa për: 

Hartimin e Rregullores për organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e administratës e 

saj në nivel institucional dhe gjithëpërfshirës;  

Hartimin e manualeve mbi procedurat për operacionet kryesore; 

Krijimin e procedurave për delegimin e detyrave; 

Hartimin e gjurmëve standarde të auditimit për të gjitha procedurat, proceset dhe transaksionet 

që lidhen me veprimtarinë kryesore në njësinë publike Bashkia Kukës; 

Përmirësimin e sistemit të kontrollit të brendshëm; 

Vendosjen e një sistemi elektronik të mirëfilltë unik të mbajtjes së kontabilitetit; 

Hartimin e mekanizmave të cilat t’i dedikohen ankesave për korrupsion; 

Vendosjen e rregullave që të garantojnë sigurinë e sistemit IT; 

Ngritjen e komisionit nga titullari aktual për inventarizimin e dosjeve, procedurave apo 

praktikave në proces të personelit që janë larguar nga detyra; 

Hartimin e Strategjisë së Menaxhimit të Riskut dhe Regjistrit të Riskut në nivel institucional; 

Të emëruar Koordinatorin e riskut; 
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Grupi i GSM të hartojë plane zhvillimi strategjikë me afat jo më pak se sa 5 vjet. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi krijimin dhe funksionimin e Njësisë së Auditit të 

Brendshëm Publik në Bashkinë Kukës konstatohet se: 

-Kodi i Etikës është hartuar nga Drejtoria e AB, por nuk është miratuar nga Kryetari i Bashkisë 

Kukës; 

-Nga auditimi i dokumentacionit të rekrutimit të punonjësve të Njësisë së Auditimit të Brendshën 

në Bashkinë Kukës, rezulton se: 

a) Z. E.C, me arsim të lartë, profili drejtësi, është emëruar në detyrën e audituesit të NJAB në 

Bashkinë Kukës me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 370/8, datë 01.03.2016, duke qenë i pa 

pajisur me certifikatën e audituesit; 

b) Znj. M.D, me arsim të lartë, profili ekonomi agrare, është emëruar në detyrën e audituesit të 

NJAB në Bashkinë Kukës me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 183, datë 13.09.2019, duke 

qenë e pa pajisur me certifikatën e audituesit.  

-Mungon identifikimi i fushave me risk në sektorin IMTV, sektori i taksave dhe tarifave vendore, 

si dhe zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja, veprime këto të cilat janë në kundërshtim 

me Ligji nr. 114/2015 datë 06.11.2015 “Për auditimin e Brendshëm në Sektorin publik”, nenin 

nr. 11, pika 2, shkronja “c” “ç”; MAB.  

Manuali i auditimit të brendshëm” i miratuar me Urdhrin e MF me nr. 100, datë 25.10.2016 “Për 

miratimin e MAB në sektorin publik”. Kap. IV, pika 4.1.12, Hapi 1. 

-Në programet dhe në procesin e auditimit të NJAB nuk rezulton ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve të dhëna nga auditimet e mëparshme, e cila sjellë shkallë të ulët të zbatimit të 

tyre nga subjektet e audituara. Ky rezultat shoqërohet në përmbledhjen ekzekutive të Raportit 

Vjetor të zbatimit të rekomandimeve të AB për vitin 2020, dërguar në MFE pranë NJQHAB me 

shkresën nr. 1342, datë 08.04.2021, ku nga 106 rekomandime për vitin 2020, janë zbatuar 9 

rekomandime, janë në proces 16 dhe janë të pazbatuara 81 rekomandime. 

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

nuk i kanë zbatuar ato, nuk kanë paraqitur Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimit. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1,  faqe 20-24 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Kukës të marrë masa që Njësia e Auditimit të Brendshëm për 

periudhën në vazhdim të organizohet dhe të funksionojë me punonjës të certifikuar, të bëjë 

program të veçantë për auditimin e rekomandimeve të lëna, të bëjë planifikimin e angazhimeve 

të auditimit në bazë risku si dhe të kryejë procesin e kontrollit të cilësisë për çdo auditim. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2018-2019-2020 nga ana e Drejtorisë së Financës dhe 

Buxhetit në Bashkinë Kukës është punuar për të bërë saktësimin dhe evidentimin e kontratave 

dhe faturave të cilat nuk ishin pasqyruar më parë në tabelat e raportimeve të detyrimeve. Nga 

analizimi i të dhënave rezulton se vlera totale e detyrimeve të prapambetura që deklarohet në 

Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë për vitet 2018-2019-2020 nuk përputhet me vlerën e 

detyrimeve të paraqitura në bilanc, nuk përputhet me vlerën e detyrimeve sipas akt rakordimeve 

me thesarin si dhe nuk përputhet me vlerën në tabelat analitike që administron Drejtoria e 

Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës sipas viteve përkatëse. 
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Vlera e detyrimeve të prapambetura për të cilat DFB disponon tabela analitike është shumë më e 

vogël se vlera e detyrimeve e raportuar në MFE apo vlera e paraqitur në bilancet përkatëse sipas 

viteve.  

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kukës të ngrejë një grup pune me qëllim analizimin, 

verifikimin, regjistrimin dhe përputhjen e vlerës së saktë të detyrimeve të prapambetura që ka 

Bashkia Kukës. Në përfundim të procesit të identifikimit dhe regjistrimit të saktë të detyrimeve, 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të hartojë planin/grafikun e likuidimit të tyre në përputhje me 

udhëzimet e Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i radhës së likuidimit të vendimeve gjyqësore rezulton re 

se Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, Bashkia Kukës në likuidimin e detyrimeve nuk respekton 

radhën e paraqitjes së tyre në njësinë shpenzuese sipas kërkesave të Udhëzimit të Ministrisë së 

Financave dhe  Ekonomisë nr. 1, datë 04.06.2014 “Për mënyrën e ekzekutimit të detyrimeve 

monetare të njësive të qeverisjes së përgjithshme në llogari të thesarit”, pika 5 dhe pika 8. 

Vendime të regjistruara në vitin 2016 janë likuiduar në vitin 2020 (vendim nr. 312-247), 

vendime të regjistruara në vitin 2019 apo vitin 2020 janë likuiduar brenda vitit (vendim nr. 93, 

vendim nr. 583,vendim nr. 63). Nga auditimi i listave analitike mbi vendimet gjyqësore si dhe 

vetë vendimet gjyqësore rezulton se Drejtoria e Financës dhe Buxhetit administron vendime 

gjyqësore për ndërprerje të kontratës së punës të cilat nuk i ka të regjistruara dhe nuk i ka 

raportuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë përkatësisht, vendimi nr. 312(247), datë 

04.05.2016 me vlerë 798,560 lekë, vendimi nr. 369, datë 29.05.2019, me vlerë 789,415 lekë, 

vendimi nr. 154, datë 13.06.2019, me vlerë 3,342,537 lekë dhe vendimi nr. 210, datë 01.10.2020 

me vlerë 1,015,680 lekë. Në total vlera e vendimeve gjyqësore të pa regjistruara dhe të pa 

raportuara në MFE në përfundim të vitit 2020, e konstatuar nga grupi i auditimit, është 5,946,192 

lekë. Nga auditimi i listave analitike dhe i vendimeve gjyqësore rezulton se në raportimin e bërë 

në MFE janë raportuar si detyrime edhe tre vendime të cilat janë likuiduar në vitet 2019-2020 

(vendim nr. 629, vendim nr. 597-131, vendim nr. 12-74).  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, të regjistrojë të gjitha vendimet gjyqësore 

që paraqiten pranë saj si dhe të hartojë grafikun e shlyerjes. Gjithashtu, të saktësojë vendimet 

gjyqësore që janë likuiduar dhe që vazhdojnë të raportohen si detyrime në Ministrinë e 

Financave, me qëllim identifikimin e vlerës reale të detyrimeve që lindin nga vendimet gjyqësore 

të pa likuiduara. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës nuk merr 

informacion nga strukturat në varësi të bashkisë por edhe njësitë brenda Bashkisë lidhur me 

realizimin e procesit të planifikimit të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore në 

kundërshtim me përcaktimet e VKB nr. 1, datë 05.01.2018,  VKB nr. 81, datë 04.01.2019 dhe 

VKB nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës. 

Në këto kushte Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore e kryen planifikimin e të ardhurave të 

veta kryesisht në llogaritjet e kapacitetit të taksave dhe tarifave që ka Bashkia Kukës, në ecurinë 

e realizimit të të ardhurave dy vitet paraardhëse. Nga analizimi i të dhënave të paraqitura si dhe 
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shqyrtimi i dokumentacionit konstatohet se, parashikimi që Drejtoria e Taksave dhe Tarifave 

Vendore bën bazuar në nivelet e realizimit nuk qëndron. Për shembull, në rastin e tarifës së 

“hapësirës publike” planifikimi për vitin 2018 është 525,300 lekë, ndërsa për vitet 2019-2020 

është 541,059 lekë. Realizimi për vitin 2018 është 258%, për vitin 2019 – 233% dhe për vitin 

2020-122% (tarifa është me tejkalim edhe pse është pjesë e masave lehtësuese që ka marrë 

Bashkia Kukës gjatë vitit 2020 në kohën e pandemisë Covid-19, nga 12 muaj subjektet kanë 

paguar për 7 muaj). Tarifa e pastrimit është po ashtu një shembull tjetër që mund të marrim për 

problemet në planifikimin e saj. Për këtë tarifë realizimi ka ardhur në rritje nga viti 2018-2019-

2020 (135%-159%-176%), ndërsa planifikimi për këto tri vite është pothuajse i njëjtë 

(13,526,475 lekë).  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

  

5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit në Bashkinë Kukës të bashkëpunojë me 

strukturat e tjera të bashkisë si dhe me institucionet e varësisë me qëllim grumbullimin në 

mënyrë periodike të informacionit të nevojshëm për planifikimin e të ardhurave të veta të 

bashkisë. Gjithashtu, në vijim të analizojë të gjithë zërat e taksave dhe tarifave vendore me 

qëllim identifikimin e saktë të nivelit të realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e 

realizimit. 

Në çdo rast gjatë procesit të planifikimit dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Taksa mbi tokën bujqësore për vitin 2018 është realizuar në masën 1.2% 

, nga 525,300 lekë të planifikuara janë arkëtuar 6,505 lekë, për vitin 2019 është realizuar në 

masën 0.1% , nga 541,059 lekë të planifikuara janë arkëtuar 436 lekë, për vitin 2020 është 

realizuar në masën 16.3%, nga 541,059 lekë të planifikuara është arkëtuar vlera 87,961 lekë.  

Për vitin 2020 sipas të dhënave të Drejtorisë së Taksave dhe Tarifave Vendore, planifikimi i 

taksës së tokës është 541,059 lekë, ndërsa referuar përcaktimeve të VKB-së nr. 1, datë 

05.01.2018,  VKB-së nr. 81, datë 04.01.2019, VKB-së nr. 53, datë 24.12.2019 “Për miratimin e 

taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës si dhe të dhënave nga Drejtoria e Bujqësisë dhe 

Zhvillimit Rural, pritshmëria për taksën e tokës bujqësore është 2,370,800 lekë, diferenca në 

planifikim për vitin 2020 është 1,829,741 lekë duke sjellë të ardhura të planifikuara më pak në 

buxhetin e bashkisë për vitin 2020 në vlerën 1,829,741 lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

6.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të  bashkëpunojë me  Drejtorisë 

së Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural për evidentimin e saktë të familjeve të pajisura me certifikatë 

pronësie të ndarjes së tokës bujqësore me qëllim planifikimin sa më të saktë të taksës së tokës 

bujqësore si dhe për të shmangur mungesën e të ardhurave vjetore në buxhetin e Bashkisë Kukës 

në vlerën 1,829,741 lekë. 

Në çdo rast gjatë procesit të planifikimit dhe në vijimësi 

 

7.  Gjetje nga auditimi: Për vitet 2018-2020 nuk kanë paguar detyrimin për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë 348 subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 lekë, që përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

7.1 Rekomandimi: Drejtoria e Planifikimit, Kontrollit dhe Zhvillimit të Territorit të dërgojë 

periodikisht informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitore 
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për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa 

administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 

që janë legalizuar për 348 subjekte të legalizuara me vlerë 13,194,899 lekë. Gjithashtu, nga 

strukturat e Bashkisë Kukës të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës, për 

bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të 

taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

8. Gjetje nga auditimi: Numri i familjeve debitorë në Bashkinë Kukës për vitin 2018 përbën 

90.5% të familjeve, në vitin 2019- 91% dhe në vitin 2020-88.5%. Në fund të vitit 2020 vlera e 

detyrimit progresiv që rrjedh nga familjet debitorë është 6,546,829 lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

8.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave vendore në Bashkinë Kukës të marrë të 

gjitha masat që të njoftojë familjet për detyrimet vendore që ato kanë ndaj bashkisë me qëllim 

arkëtimin e detyrimeve të kaluara në vlerën totale 6,546,829 lekë si dhe të fillojë procedurat për 

të përfshirë agjentë tatimorë për vjeljen e taksave dhe tarifave familjare por jo vetëm. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se numri i debitorëve progresiv për subjektet 

fizik/juridik për detyrimet e taksave dhe tarifave vendore ndaj Bashkisë Kukës në fund të vitit 

2020 është 104,101,257 lekë për 512 subjekte. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

9.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore/Sektori për Menaxhimin e 

Borxhit të ndjekë zbatimin e urdhrave që ka nxjerrë për bllokimin e llogarive bankare, për 

sigurimin e detyrimit tatimor, për sekuestrimin e pasurisë apo kallëzimin penal me qëllim arritjen 

e rezultateve reale në uljen e borxhit prej 104,101,257 lekësh nga subjektet debitorë si dhe të 

dokumentojë ndjekjen dhe rezultatet e këtyre masave. 

Në vijimësi 

 

10. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2018-2020 Bashkia Kukës ka lidhur 19 akt marrëveshje 

me subjektet debitore për të bërë të mundur likuidimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore me këste. Nga këto rezulton se 17 subjekte i kanë likuiduar detyrimet ndaj bashkisë 

ndërsa 2 subjekte (E...- B... dhe E...C...) nuk kanë respektuar kushtet e marrëveshjes. Gjithashtu, 

konstatohen mangësi nga ana e DTTV në lidhjen e marrëveshjeve për pagesat me këste, 

përkatësisht: 

Për 11 nga 12 akt marrëveshjet e vitit 2019 nuk ka kërkesë me shkrim nga ana e tatimpaguesit 

për të hyrë më marrëveshje për pagesë me këste në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i ndryshuar, neni 

77, pika 2.  

Në asnjë rast nuk rezulton që nga DTTV të jetë kërkuar garanci bankare përpara se të 

nënshkruhet marrëveshja për pagesat me këste, në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 9920, 

datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i ndryshuar, neni 77, pika 

5. Dy nga akt marrëveshjet janë nënshkruar për detyrimet e periudhës (akt marrëveshja nr. 3150 

Prot, 19.06.2020 dhe nr. 3036 Prot, 15.06.2020).  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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10.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore gjatë hartimit të akt 

marrëveshjeve me subjektet debitore të plotësojë dokumentacionin e duhur që justifikon dhe 

mbështet hyrjen në marrëveshje me subjektet për likuidimin e detyrimit me këste, si dhe të 

monitorojë zbatimin e kushteve të akt marrëveshjeve.  

Në vijimësi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Kukës janë 11 subjekte që ushtrojnë aktivitet në tregtimin 

e karburanteve për të cilat Bashkia Kukës nuk ka informacion nëse janë të pajisura me autorizim, 

sipas përcaktimeve të Ligjit nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe 

tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar neni 4, neni 20, pika 2, dhe 

nëse ky autorizim ka përfunduar apo kur përfundon.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

11.1 Rekomandimi: Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa që të identifikojë 

të gjitha subjektet që ushtrojnë aktivitet të pa pajisur me autorizimin përkatës si dhe të bëjë të 

mundur pajisjen e menjëhershme të tyre me autorizim për ushtrimin e aktivitetit duke paguar 

vlerën 1,000,000 lekë.  

Menjëherë 

 

12. Gjetje nga auditimi: Bashkia Kukës ka lidhur në total 17 kontrata për dhënien me qira të 

aseteve të bashkisë. Nga auditimi i tyre, për vitet 2018-2020 rezultojnë debitorë ndaj bashkisë 7 

subjekte qiramarrëse në kundërshtim me kushtet e kontratës së qirasë në shumën totale të qirave 

3,770,890 lekë, që përbëjnë të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. Subjekti “A... 

Albania” ka pothuajse 3 vite që nuk ka kontratë të lidhur me Bashkinë Kukës për sipërfaqen që 

përdor për vendosjen e antenave.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2,  faqe 24-56 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

12.1 Rekomandimi: Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në bashkëpunim me Drejtorinë e 

Taksave dhe Tarifave Vendore të angazhohen që subjektet qiramarrëse të zbatojnë me 

përpikmëri kusht e kontratave të qirasë me qëllim arkëtimin e detyrimeve në shumën 3,770,890 

lekë. Gjithashtu, Drejtoria e Administrimit të Pyjeve në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike të 

ndjekin hapat e duhur ligjor ndaj subjektit “A... Albania” të cilit i ka përfunduar kontrata e qirasë 

më datë 08.09.2018 dhe ende nuk është bërë e mundur lidhja e një kontrate të re. 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare rezulton se është nënvlersuar 

llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogaria e 70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatime”, duke 

mos e njohur të ardhurën për vitin 2018, në vlerën 99,178,561.1 lekë, për vitin 2019 në vlerën 

88,294,922.7 lekë dhe për vitin 2020 në vlerën 110,185,946.3 lekë, në kundërshtim me Ligjin nr. 

10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, 10,11, Ligjin nr. 9228, 

datë 29.4.2004, “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, Ligjin nr. 25/2018 datë 10.05.2018 

“Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare” dhe Udhëzimin i MF nr. 8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3,  faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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13.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe buxhetit të kryejë veprimet sistemuese për 

gjendjen e llogarive 468 dhe 70 në fund të vitit ushtrimor 2020. 

 

Menjëherë  

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarive analitike, rezulton se disa studime e 

projektime në vlerën 5,611,778 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e 

kaluara dhe të trashëguara nga ish komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë Kukës. Vlera e 

këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si 

pjesë e kostos totale të objektit dhe përkatësisht sipas listës së paraqitur nga bashkia që para 2015 

dhe kjo ka bënë të mundur mbivlerësimin e llogarisë 202” Studime e kërkime” si dhe 

nënvlerësimin e Aktiveve Afatgjata Materiale me 5,611,778 lekë për 2019 dhe për 2020.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3,  faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

14.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, të sistemojë në llogaritë përkatëse të 

investimit të përfunduar, vlerën e këtyre objekteve si pjesë e kostos totale të objektit dhe 

përkatësisht sipas listës së paraqitur nga Bashkia që para vitit 2015 me shumën 5,611,778 lekë 

për vitet 2019 dhe 2020. 

Menjëherë  

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2018,2019,2020 rezulton se 

nuk është kontabilizuar llogaria 26 “Pjesëmarrje me kapitalin e vetë” me vlerën e kapitalit me 

100% aksione në pjesëmarrje të  Bashkisë Kukës në “Ujësjellës Kanalizime Kukës Sh.a”si dhe 

vlera e kapitalit 12,5% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë Kukës në Futboll Klub Kukësi në 

asnjë rast nuk paraqitet në aktivet afatgjata financiare të bilancit kontabël 2019 dhe 2020, më 

konkretisht në llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”. Në këtë rast investimi përbën 

aksionet me vlerë kontabël (kosto) 887,353,000 lekë dhe investitori është Bashkia Kukës. Kjo 

procedurë mos pasqyrimi në Aktivet Afatgjata Financiare të Bilancit Kontabël të vlerës së 

aksioneve të cilat janë investime në pjesëmarrje me vlerë kontabël 887,353,000 lekë  përbën 

shtrembërim të informacionit financiar dhe është në kundërshtim me UM 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 Ndërkombëtar  të Kontabilitetit nr. 28 “Investime në 

Pjesëmarrje” pika 35   

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

15.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës, nëpërmjet Nëpunësit Zbatues, të merren masa për të 

bërë sistemimet në kontabilitet  dhe regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin aksionar të FK 

Kukësi me vlerë kontabël 887,353,000 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. 

Menjëherë  

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2018,2019 dhe 2020 

rezultoi se llogaria. 210 “Toka, Troje, Terrene” është në vlerën 67,425,735 lekë e pandryshuar 

dhe në 2020 njëlloj si vitet e mëparshme, për të cilën ka inventar kontabël, por jo inventar fizik. 

Llogaria 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet e pandryshuar prej 113,372,265 lekë dhe në 2020 

njëlloj si vitet e mëparshme. Ky fenomen ka sjellë që kontabilizimi i tyre në librat e kontabilitetit 
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dhe pasqyrat financiare të kryhet pa u mbështetur në një dokumentacion vërtetues, siç është 

titulli i pronësisë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

16.1 Rekomandimi: Titullari Bashkia Kukës në bashkëpunim me sektorin e buxhetit dhe 

menaxhimit të Aseteve të marr masa për përmirësimin e gjendjes me parashtrim të problematikës 

në Grupin e Menaxhimit Strategjik, të nisin procedurat për sigurimin e  dokumentacionit 

vërtetues siç është titulli i pronësisë për pronat “Toka, Troje, Terrene, Pyje, Plantacione. 

Ndërtesa dhe konstruksione për vlerësimin e aktiveve të cilat janë pjesë e inventarit të aktiveve të 

bashkisë, me qëllim paraqitjen e vlerës së këtyre aktiveve në Pasqyrën e Pozicionit Financiar të 

njësisë publike vendore bashkia Kukës më 31.12.2020. 

Menjëherë  

 

17. Gjetje nga auditimi: Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, sipas Pasqyrës së 

Pozicionit Financiar të Bashkisë Kukës, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 10,607,978 lekë 

dhe përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%, ose shumën 10,607,978 lekë. Kjo 

shumë është e njëjtë me tepricën për të cilën ne kemi bërë rakordimin e llogarisë 520. Në fillim 

të vitit 2019 zyra e financës së Bashkisë Kukës për arsye të ndryshimeve dhe lënies së detyrave 

nga drejtuesit e mëparshëm, nuk ka patur asnjë informacion për detajimet e kësaj llogarie. Për 

këtë shkak janë gjurmuar veprimet dhe janë arritur të nxirren veprimet e kryera në sistemin e 

thesarit deri me 1 Janar 2010. Teprica e mbetur e pa detajuar (për shkak të mungesës së të 

dhënave për veprimet e kryera para datës 01/01/2010 ) është 9,295,828 lekë. 

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2020, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të Bashkisë ndaj subjekteve privatë, garanci këto të 

cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma 

gjendje në llogarinë 466, në kundërshtim me Ligjin nr. 28/2018 datë 10.05.2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10” ; ligjin 10296 datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” neni 6, udhëzimin nr. 8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” seksioni “Funksionimi kontabël i llogarive të tjera të klasës 4., Llogaria 466 “ 

Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

17.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës, nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Buxhetit, të 

bëhen sistemimet në kontabilitet të llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vlerën 10,607,978 

lekë Gjithashtu, pas saktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e 

tyre në Ministrinë e Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Brenda muajit Dhjetor 2021 

 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se në llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

paraqiten faturat e pa likuiduara, vendime gjyqësore dhe investime dhe shërbime, të cilat nuk 

bëhen hyrje të cilat për vitin 2020 janë në shumën 73,015,278 lekë. Nga auditimi dhe kontrolli i 

pagesave për investimet e Bashkisë Kukës nga sistemi SIFQ i thesarit, kemi identifikuar pagesa 

faturash të cilat paraqiten të likuiduara në 2020, por të pa regjistruara në detyrimet e 

prapambetura të vitit 2019. Mos paraqitja e tyre në kontabilitet, edhe pse janë kompetencë e vitit 

ushtrimor 2019, ka nënvlerësuar llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm” me 10,504,919 lekë. Kjo 

procedurë mos pasqyrimi në llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” të detyrimeve për faturat e 
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likuiduara në 2020 por me kompetencë vitin 2019, përbën shtrembërim të informacionit 

financiar, duke qenë së detyrimet e prapambetura për vitin 2019 të përcjella në Ministrinë e 

Financave janë  nënvlerësuar me  10,504,919 lekë në kundërshtim me Ligjin 9228 datë 

29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, Ligjin 10296 datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, Urdhër nr. 64 datë 22.07.2014 “ Për 

shpallje të Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të 

Kontabilitetit nr. 1 “Kuadri i përgjithshëm për përgatitjen e pasqyrave financiare”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

18.1 Rekomandimi: Titullari i Bashkisë Kukës në bashkëpunim me Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit të pasqyrojnë në llogarinë  467 “Kreditorë të ndryshëm” detyrimet për faturat e 

likuiduara në 2020 por me kompetencë vitin 2019, për vlerën 10,504,919 lekë. Gjithashtu, pas 

saktësimit të detyrimeve të prapambetura, duhet të merren masa raportimin e tyre në Ministrinë e 

Financave, raportim i cili aktualisht nuk është real. 

Brenda muajit Dhjetor 2021 

 

19. Gjetje nga auditimi: Në fund të periudhave ushtrimore të viteve 2018, 2019 dhe 2020, kanë 

rezultuar detyrime të pa paguara ndaj të tretëve, ndërkohë që nuk janë përdorur të gjitha burimet 

financiare. 

Kjo praktikë e menaxhimit të fondeve është në kundërshtim me nenin 52- Kryerja e 

shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në 

Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve 

të prapambetura” i ndryshuar me UMF nr. 5/1, datë 21.05.2014; Udhëzimin plotësues i MF nr. 

02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të 

Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4, faqe 56-72 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

19.1 Rekomandimi: Titullari i Autoriteti Kontraktor dhe Drejtoria e Financë dhe Menaxhim 

Buxhetit, të marrë masat për organizimin e mbajtjen e kontabilitetit duke kontabilizuar të drejtat 

dhe detyrimet ndaj të tretëve në momentin e konstatimit, të merren masa për shlyerjen në kohë të 

detyrimeve kreditore, në përmbushje të detyrimeve ligjore si dhe të eliminohet praktikat që 

sjellin shtesë detyrimesh të prapambetura. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi, është konstatuar se 7 procedura me vlerë kontrate 

125,071 mijë lekë, kriteret e vendosura nuk janë në përputhje me aktet ligjore/nënligjore të LPP, 

duke bërë që të kemi mos pjesëmarrje të OE në gara, duke ulur kështu numrin e pjesëmarrësve 

në procedura.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4, faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

20.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullarit të Autoritetit Kontraktor, 

Bashkia Kukës, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialistë të 

fushës (sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknike dhe kritereve sipas llojit 

të procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe e gjithë proceduara e ndjekur të 

dokumentohet dhe të bëhet pjesë e dosjes. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi ka rezultuar se për procedurën e prokurimit “Blerje 

karburanti për Bashkinë Kukës”, ka mangësi të theksuara bashkëpunim dhe bashkërendimi, 

midis strukturave përkatëse, për kryerjen e procedurave dhe ndjekjen e hapave për planifikimin e 

fondeve referuar nevojave. Nuk ka patur bashkëpunim si brenda Bashkisë Kukës, po ashtu edhe 

me Njësitë Administrative, përsa i përket mbledhjes së kërkesave reale nga strukturat,  sektorët 

përkatës edhe të NJA, përpunimin e tyre në nivel institucional,  me qëllim planifikimin e 

burimeve të financimit, nëpërmjet planifikimit të tyre në PBA dhe Planeve vjetore të buxhetit.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

21.1 Rekomandimi: Nga Titullari i Bashkisë Kukës, në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, 

me qëllim përmirësimin e procedurave dhe procesit të planifikimit të buxhetit, si atë afatmesëm 

dhe buxheteve vjetore, duhet të marrë masa që në të ardhmen të nxjerrë urdhra/udhëzime të 

brendshme, për përcaktimin e hartimin e PBA dhe planeve vjetore të buxhetit, duke nisur me 

përllogaritjen sa më të drejtë dhe gjithëpërfshirëse të nevojave, për çdo veprimtari të njësive të 

vetëqeverisjes vendore, në nivel programi dhe për çdo zë të shpenzimeve buxhetore. 

Në vijimësi 

 

22. Gjetje nga auditimi: Me qëllim disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore, si dhe 

eliminimin e rasteve të fillimit të procedurave të prokurimit publik, pa patur fonde në dispozicion 

është kërkuar që Njësia e Prokurimit, duhet të posedojë përpara fillimit të procedurës së 

prokurimit “Kërkesën për marrje angazhimi”. Nga auditimi rezultoi se në për procedurën e 

prokurimit “Blerje karburanti për Bashkinë Kukës” nuk ndodhej në dosjet përkatëse “Kërkesa 

për marrje angazhimi” dhe konfirmimi i saj nga Nëpunësi Autorizues dhe Nëpunësi Zbatues, në 

kundërshtim me VKM Nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”, neni 70. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

22.1 Rekomandimi: Titullari i Autoritetit Kontraktor në cilësinë edhe të Nëpunësit Autorizues, 

Njësia e Prokurimit dhe Nëpunësi Zbatues me qëllim eliminimin e mundësive, për marrje 

angazhimesh pa fonde në dispozicion, të marrin masa të menjëhershme që: NJP, në fillimin e çdo 

procedure prokurimi, duhet së pari ta mbështesë në Kërkesën për marrje angazhimi, nga 

struktura përkatëse dhe konfirmimin e saj nga NZ dhe NA. 

Në vijimësi 

 

23. Gjetje nga auditimi: Nga grupi i auditimit u analizua përllogaritja e vlerës limit të kontratës 

në të cilën ne si KLSH na rezulton se nga Njësia e Prokurimit është mbajtur proces verbali nr. 1 

datë 07.02.2019 “Për përllogaritjen e fondi limit si dhe hartimin e specifikimeve teknike për 

procedurën e prokurimit “Blerje karburanti për Bashkinë Kukës”, nënshkruar nga të gjithë 

anëtarët e NJP. Bashkëlidhur është procesverbali Nr. 191/1 Prot, datë 23.01.2019 “Për 

përcaktimin e normativave të karburantit për mjetet, makineritë dhe pajisjet në pronësi të 

Bashkisë Kukës”. 

Në proces verbal citohet se nga Drejtoria e Shërbimeve Publike në përllogaritjen e Fondit Limit 

janë marrë parasysh kërkesat e viteve të mëparshme 2018 dhe 2017. Nga shqyrtimi i 

dokumentacionit në dosjen e inventarizuar rezulton se mungojnë këto kërkesa. Përllogaritja e 

fondit limit është bërë duke u bazuar në përfundimet e komisionit të ngritur me Urdhër nr. 11, 

datë 10.01.2018 dhe Urdhër nr. 42, datë 09.02.2017 për normativat e harxhimit të karburantit për 

automjetet në pronësi të Bashkisë Kukës. Në argumentet e komisionit si edhe në arsyetimin e 
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Njësia e Prokurimit në proces-verbal është vlerësuar Fondit Limit bazuar në normativën e 

harxhimit të karburantit të 24 automjeteve në pronësi dhe përdorim të Bashkisë Kukës. Por 

parashtrimi i normave të konsumit nuk është sasia reale e nevojave të cilat do i nevojiten Njësia e 

Prokurimit të përllogaris vlerën e fondit limit. 

Nga verifikimi në Bilancin Kontabël dhe Regjistrin e Aktiveve, rezulton se 12 prej 24 

automjeteve të listuar në proces-verbal, nuk janë në pronësi të Bashkisë Kukës dhe janë pa leje 

qarkullimi në momentin e zhvillimit të kësaj procedure. Në përbërje të proces-verbalit të 

përllogaritjes së Fondit Limit, si edhe shqyrtimi i kërkesave të ardhura nga njësitë e tjera 

shpenzuese rezulton se, kriteri ose metoda e vetme e përllogaritjes së Fondit Limit  është vetëm 

prej normave të konsumit të automjeteve, të cilat nuk shprehin nevoja të qarta dhe reale sipas 

planeve dhe programeve të punës, si e tillë nuk shprehin qartësisht konsumin real të tyre për vitet 

e mëparshme, nga ku duhet të merret si reference për zhvillimin e procedurës aktuale “Udhëzimi 

i Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të 

përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

23.1 Rekomandim: Titullari i AK, dhe përgjegjësi i NJP të marrin masa për caktimin e 

modalitetit mbi të cilin do të bazohet hartimi i fondit limit të kësaj procedure, bazuar në 

konsumin e mjeteve në pronësi të Bashkisë Kukës, me qëllim përcaktimin e tij sa më afër 

realitetit. 

Në vijimësi 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi nivelin e zbatimin të rekomandimeve të lëna nga 

KLSH në auditimin e fundit në Bashkinë Kukës rezulton se: 

- Nuk është marrë asnjë masë për zbatimin e 22 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën 

58,454,318 lekë ndërsa është në proces vetëm zbatimi i 1 rekomandimi për arkëtimin e vlerës 

606,323 lekë;  

- Nga 11 rekomandimet që në auditimin e zbatimit të rekomandimeve83 janë vlerësuar si në 

proces zbatimi janë zbatuar vetëm 2 dhe mbeten ende në proces zbatimi 9 rekomandimet e tjera; 

- 2 rekomandime organizative nuk janë zbatuar ende.  

Ndërsa lidhur me zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e fundit në 

Bashkinë Kukës-ish komunat rezulton se: 

- Nuk është marrë asnjë masë për zbatimin e 18 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën 

prej 13,968,716 lekë;  

- Nuk është zbatuar masa organizative lidhur me zbërthimin e vlerës prej 12,472,892 lekë nga 

Drejtoria Ekonomike dhe e Financës për çdo objekt në zbatim të kërkesave të standardit për 

transferimin e vlerës të çdo objekti të cilit i ka përfunduar projekti; 

- Nuk është kryer auditim tematik nga Njësia e Auditimit të Brendshëm në Njësinë 

Administrative Arrën (ish Komuna Arrën). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5,  faqe 115-126 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

24.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kukës të analizojë me Drejtorinë e Financës dhe 

Buxhetit, Drejtorinë Juridike si dhe në Këshillin Bashkiak mos zbatimin e plotë të 

rekomandimeve të KLSH të dërguara me shkresat nr. 1005/58 Prot, datë 20.12.2018 për 

                                                           
83

Shkresa nr. 1005/58 Prot, datë 20.12.2018 “Kërkesë për zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në 

auditimin e fundit në Bashkinë Kukës”. 
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Bashkinë Kukës dhe  shkresën nr. 1005/59 Prot, datë 20.12.2018 për ish-Komunat (sot Njësitë 

Administrative),  si dhe të marrë masa për nxjerrjen e urdhrave përkatës dhe hartimin e planeve 

specifike të  punës për:  

- Zbatimin e 22 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën 58,454,318 lekë; 

- Zbatimin e 9 rekomandimeve organizative që janë nxjerrë urdhrat përkatës por rezultojnë ende  

në proces zbatimi; 

- Zbatimin e  2 rekomandimeve organizative që ende nuk janë zbatuar; 

- Zbatimin e 18 rekomandimeve për shpërblim dëmi në vlerën prej 13,968,716 lekë për Njësitë 

Administrative. 

Menjëherë 

 

25. Gjetje nga auditimi: Për periudhën objekt auditimi 2018-2020, IMT ka vendosur në total 66 

gjoba me vlerë 285,430,000 lekë, nga të cilat janë arkëtuar në mënyrë vullnetare vetëm 8 gjoba 

me vlerë 1,400,000 lekë dhe nuk janë arkëtuar 58 gjoba me vlerë 284,030,000 lekë, që përbëjnë 

të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Kukës. Niveli i arkëtimit të gjobave për vitin 

2018 është 50% e vlerës, për vitin 2019 është 3.7% e vlerës dhe për vitin 2020 është 0.07% e 

vlerës. Për gjobat e pa paguara IMT nuk ka ndërmarrë asnjë hap ligjor për të bërë të mundur 

arkëtimin e tyre duke mos dërguar në gjykatë vendimet për të nxjerrë Urdhrin e Ekzekutimit për 

secilën gjobë, rrjedhimisht nuk ka ndjekur as hapat e tjera të parashikuar në Ligjin nr. 10279, 

datë 20.05.2010 ”Për kundërvajtjet administrative” i ndryshuar, neni 9, neni 22, neni 24, neni 31, 

pika 5 si procedurat e mbledhjes me forcë të detyrimit apo vendosje sekuestro mbi pasurinë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6,  faqe 126-137 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

 

25.1 Rekomandimi: Inspektorati i Mbrojtës Territorit në bashkëpunim me Drejtorinë  Juridike, 

Prokurimeve Publike dhe TIK, të kërkojnë në gjykatë, shndërrimin e 58 vendimeve të 

kundërvajtjes në “titull ekzekutiv” si dhe të marrin të gjitha masat e duhura ligjore për arkëtimin 

e gjobave të pa paguara për vitet 2018-2020 në vlerën 284,030,000 lekë. 

Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të marrë masa për të bërë kontabilizimin e menjëhershëm të 

gjobave të vendosura ndaj shkelësve të ligjit në përputhje me kërkesat dhe rregullat e 

përgjithshme të matjes së librave dhe dokumenteve të kontabilitetit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

26. Gjetje nga auditimi: Gjatë auditimit të aktivitetit të IMT-së u konstatuan parregullsi dhe 

mos zbatim i përcaktimeve ligjore si më poshtë: 

- Kryeinspektori i IMT nuk ka miratuar planet mujore të punës mbi bazë të të cilave do të kryejë 

kontrolle në territorin administrativ të bashkisë në kundërshtim me përcaktimet e VKM-së nr. 

894, datë 04.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga Inspektorati 

Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit dhe ai i Njësisë Vendore”, pika 1/b/ii. Për periudhën 2018-

2020 planet e punës janë miratuar vetëm për muajt shtator-tetor 2019.  

- Kryeinspektori nuk ka miratuar akte kontrolli për kontrollet që duhet të ushtrojë në objektet e 

pajisura me leje ndërtimi.  

- IMT nuk ka dokumentuar procesin e ekzekutimit të vendimeve të prishjes së objekteve të 

ndërtuara pa leje, nga 35 vendime prishje është dokumentuar ekzekutimi vetëm për 2 vendime. 

- Kryeinspektori nuk ka përgatitur informacion dhe nuk ka raportuar në IKMT në mënyrë 

periodike mbi aktivitetin e IMT-së, mbi gjobat e vendosura sipas llojit të shkeljeve të dispozitave 

ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit të territorit, mbi vendimet për pezullimin e 

punimeve, mbi vendimet për prishjen e ndërtimeve të kundër-ligjshëm etj, në kundërshtim me 
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përcaktimet e Ligjit nr. 9780, datë 06.07.2007 “Për Inspektimin dhe Mbrojtjen e Territorit nga 

Ndërtimet e Kundërligjshme” i ndryshuar, neni 5, pika f.   

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6,  faqe 126-137 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

26.1 Rekomandimi: Kryeinspektori i IMT-së të marrë masa për: 

- Të miratuar rregullisht planet mujore të punës për kontrollet që planifikohen të kryhen brenda 

muajit; 

- Të miratojë rregullisht aktet e kontrollit për kontrollet që planifikon të ushtrojë në objektet e 

pajisura me leje ndërtimi;  

- Të raportojë në mënyrë periodike mbi zhvillimin e aktivitetit të IMT-së në IKMT; 

- Të administrojë aktivitetin e IMT-së duke dokumentuar proceset e punës si ekzekutimi i 

vendimeve të prishjes krijimi i dosjeve për ndjekjen e hapave ligjorë për arkëtimin e gjobave etj. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

27. Gjetje nga auditimi: Nga shqyrtimi i proces verbaleve të konstatimit të kundërvajtjes për 

vitin 2018-2020, rezultojnë 16 raste të konstatuara për kryerje punimesh pa leje, ndaj të cilave 

nuk është marrë masa për vendosjen e gjobave dhe 13 raste kur gjoba nuk është vendosur në 

masën e duhur, duke sjellë mungesë të ardhurash në Bashkinë Kukës për vitet 2018-2020 në 

vlerën 16,500,000 lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6,  faqe 126-137 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

27.1 Rekomandimi: IMT të vlerësojë me saktësi kundërvajtjet e konstatuara gjatë kontrolleve 

në terren dhe të sigurohet që në vazhdimësi të aplikojë masën e duhur të gjobës në përputhje me 

llojin e kundërvajtjes së identifikuar. 

Në vijimësi 

 

 

B. MASA SHPËRBLIM DËMI 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-

102, të ligjit nr. 44, datë 30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga ana e Titullarit të Njësisë Publike (Bashkia Kukës), të nxirren aktet administrative 

përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim 

kërkimin për shpërblimin e dëmit, si dhe nga Nëpunësi Zbatues të ndiqet procesi me qëllim 

shpërblimin e dëmit në vlerën 41,806,125 lekë pa Tvsh për 5 raste, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Në procesin inventarizues së mallit ”Karburant” në njësinë e magazinës 

në Bashkinë Kukës, Titullari i AK nuk ka dhënë Urdhër për ngritjen e komisionit të 

inventarizimit të mallit, i cili pranon mallin sipas specifikimeve të kontratës së nënshkruar.  

-Grupi i auditimit shqyrtoi dokumentacionin e paraqitur nga magazina për të verifikuar 

procedurën e daljes së mallit dhe vuri re se, në përzgjedhjet rastësore brenda periudhës së 

kontratës së sipërpërmendur, fletë-daljet nuk shoqëroheshin me asnjë dokumentacion justifikues 

si kërkesë të njësisë shpenzuese, urdhër dhe program pune për konsumin e karburantit, pa fletë 

udhëtimi, pa autorizim nga titullari për lëvizjen e automjetit dhe autorizim për shoferët përkatës. 
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(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandim: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 14,537,823 

lekë pa Tvsh nga A.P në cilësinë e Shefit të Sektorit të Shërbimeve Publike dhe P.C, në cilësinë 

e Shef i Tatim Taksave, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe 

njësisë vendore, si rrjedhojë e mungesës së dokumentacionit ligjor justifikues. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të kontratës me objekt: “Blerje mjetesh dhe 

makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”, Bashkia Kukës, me vlerë të kontratës (me Tvsh) 

36,936,000 lekë, fituar nga OE “T...” Shpk, rezultuan diferenca të dukshme në mjete & makineri 

që janë deklaruar nga OE i shpallur fitues nga zbatuesi i kontratës, për zërat e makinerive & 

pajisje: 1. Fadromë; 2. Kamionë multifunksional; 3. Kamion Vetëshkarkues; 4.Traktor me 

zinxhirë. Nga auditimi i dokumentacionit të makinerive dhe këqyrja në vend e tyre në terren 

rezultoi se asnjë prej tyre (makinerive të sipërcituar  nuk është në përputhje me nën pikat 5, 6 e 

Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe “Specifikimet Teknike”. Kontraktori “T...” Shpk nuk ka sjellë 

asnjë nga makineritë sipas përcaktimeve në nenet 8 e 9 të Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të 

DT dhe nenet 5, 9 11 e 14 të kontratës të lidhur me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. Vlera 

ekonomike e mjete & makineri është 26,500,000 lekë pa Tvsh vlerë që përbën dëm ekonomik 

për buxhetin e Bashkisë Kukës.. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me: 

deklaratën për makineritë Administratori i OE “T...” Shpk, i shpallur fitues 

- nënpikat 5, 6 e Pikës 2.3 “Kapaciteti teknik” dhe Specifikimet Teknike. 

- nenet 8 e 9 Shtojca 16 “Kushtet e Përgjithshme” të DT. 

- nenet 5, 9 11 e 14 të kontratës me nr. 67 Prot., datë 02.09.2020. kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 57 Prot datë 17.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe 

OE “T...” Shpk. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 26,500,000 

lekë pa Tvsh nga OE “T...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 67 Prot., datë 

02.09.2020 57, me objekt: “Blerje mjetesh dhe makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”, Bashkia 

Kukës, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë së qeverisjes 

vendore, si pasojë e likuidimit të makinerive & pajisje jashtë kushteve të DT, specifikimeve 

teknike e kontratës. 

Menjëherë 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës, me vlerë të kontratës (me Tvsh) 

24,508,443 lekë, të kontratuar me  “N...” Shpk, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera 

në fakt në vlerën 388,602  lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 57 Prot datë 17.09.2018  të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Kukës dhe kontraktorit “N...” Shpk.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

3.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 388,602 lekë 

pa Tvsh nga kontraktori “N...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 57 Prot datë 
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17.09.2018,  me objekt “Rikonstruksion i shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Restaurim i lapidarit dhe varrezave të Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia Kukës, me vlerë të 

kontratës (me Tvsh) 19,658,928 lekë, fituar nga BOE “L... Company” Shpk & “K...” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 221,400 lekë pa tvsh. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 60 Prot 

datë 05.08.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Kukës dhe kontraktorit “L... 

Company” Shpk & “K...” Shpk.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

4.1. Rekomandim: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 221,400 lekë 

pa Tvsh nga kontraktori “L... Company” Shpk & “K...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në 

kontratën me nr. 60 Prot datë 05.08.2020,  me objekt “Restaurim i lapidarit dhe varrezave të 

Dëshmorëve të Atdheut”, Bashkia Kukës, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të 

shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës, me vlerë të kontratës (me tvsh) 

20,945,920 lekë, fituar nga OE “N...” Shpk, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në 

fakt në vlerën 158,300 lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e 

sipërmarrjes së punimeve nr. 52 Prot datë 10.09.2018  të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Kukës dhe OE “N...” Shpk. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

5.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Kukës të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 158,300 lekë 

pa Tvsh nga kontraktori “N...” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 52 Prot datë 

10.09.2018, me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës, vlerë që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

Menjëherë 

 

C. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE.  

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 7 procedurave të prokurimit publik nga të cilat janë 

konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP në 5 procedura me vlerë kontrate 

102,196 mijë lekë pa Tvsh, ku në një rast në objektivin “Restaurim i lapidarit dhe varrezave të 

dëshmorëve” nga hartuesi i analizave teknike të çmimeve, është përllogaritur gabim FL dhe në 6 

raste nga KVO janë kualifikuar padrejtësisht OE/BOE me mangësi në plotësimin e kritereve, 

duke mos anuluar procedurën dhe zhvilluar procedurë të re, me kritere më të favorshme për 

rritjen e numrit të pjesëmarrësve në procedurë, kjo për të shmangur paligjshmërinë e përdorimit 
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të fondeve publike pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet për vlerën prej 102,198 mijë lekë pa 

Tvsh, respektivisht:  

1.1 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i 

Shkollës së Mesme Shtiqen”, Bashkia Kukës me fond limit 17,843 mijë lekë Tvsh, me fitues OE 

“O...” Shpk me vlerë të ofertës 17,454,933 lekë pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar 

dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 17,454,933 lekë pa Tvsh. 

1.2 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i 

Shkollës 9 vjeçare Mamëz”, Bashkia Kukës me fond limit 20,524 mijë lekë Tvsh, me fitues OE 

“N...” Shpk me vlerë të ofertës 20,423,702  lekë pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar 

dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë 

përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 20,423,702 lekë pa Tvsh. 

1.3 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i 

shkollës se fshatit Fshat”, me fond limit 18,447,000 lekë pa Tvsh, me fitues OE “O...” Shpk me 

vlerë të ofertës 17,155,882 lekë pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur 

fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me 

paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 17,155,882 lekë pa Tvsh. 

1.4 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Restaurim i 

lapidarit dhe varrezave të dëshmorëve” Bashkia Kukës, me fond limit 16,600 mijë lekë pa Tvsh, 

me fitues BOE “L... Company”  Shpk & “K...”Shpk me ofertë 16,383,440 mijë lekë pa Tvsh, ku 

ka rezultuar se KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave 

për kualifikim të DT, me pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 

16,383,440 lekë pa Tvsh. 

Nga auditimi i analizës së çmimit të zërit të punës “Ndërtim varre të reja me element guri 

dekorativ”, me njësi “copë”, konstatohet se është nën zëri “Korniza guri për varrin me 5 cm 

trashësi x 30 cm gjerësi” dhe kërkohen 6 ml (ose 1.8 m
2
 pllakë guri me trashësi 5 cm), me vlerë 

24,000 lekë. Ky nën zë, nisur nga përmasat, duhet të ishte marrë në njësinë “m
2
”. Bazuar në 

Manualin e çmimeve nr. 2, zëri i punës “Veshje fasade me pllaka guri” me analizë 2.355/b, 

konstatohet se nën zëri “pllaka guri” ka çmimin 1800 lekë/m
2
. Pra, në analizën e hartuar, nën zëri 

duhet të kishte vlerën 3240 lekë (1800 lekë/m
2 

x 1.8 m
2
), ose 20,760 lekë më pak për një varrezë. 

Nisur nga fakti që ka 143 varreza, fondi limit do të ishte 2,968,680 lekë më pak se fondi limit i 

shpallur në tender.  

1.5 Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt”: “Blerje mjete dhe 

makinerish për mirëmbajtjen e rrugëve”,  Bashkia Kukës me fond limit 30,900 mijë lekë, me 

fitues OE “T...” Shpk me ofertë 30,780,000 mijë lekë pa Tvsh, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, me 

pasojë përdorimin me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 30,780,000 lekë pa Tvsh. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4,  faqe 72-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1(1-5) Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Kukës, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

DST, me pasojë përdorimi me paligjshmëri të fondeve publike për vlerën 102,198 mijë lekë pa 

Tvsh. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë 

kriteret e DT, përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për 

shpenzimet e njësisë publike, pasi këta operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për 

kryerjen me sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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D. MASAT DISIPLINORE  

Referuar shkeljeve të konstatuara: 

- Në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuara dhe pasqyruara 

në dokumentet e auditimit, vërejtjeve dhe komentet e subjektit të audituar trajtuar në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 

- Në mos marrjen së masave për realizimin e të ardhurave nga arkëtimi i tarifave vendore, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, 

neni 43/1.  

- Në mos marrjen e masave për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin e 

detyrimeve për Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime këto në kundërshtim me ligjin 

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

KLSH mbështetur në nenin 15, ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”; germat (b, c, ç) e nenit 58 “Llojet e masave 

disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”; VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 

në komisionin disiplinor në shërbimin civil ; neni 37 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i 

punës në Republikën e Shqipërisë”; shkronja (b) e nenit 9 “Masa disiplinore ”, të kontratës 

individuale dhe shkronja (k) e nenit 64 të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Kukës t’i kërkojë Komisionit Disiplinor 

pranë Institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe shkeljeve të konstatuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo 

nëpunës të atakuar dhe marrjen e masave disiplinore përkatëse.  

 
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Auditimi. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit 
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V. ANEKSET 

 
 

Data: 17.05.2021 

 

PYETËSOR MBI ORGANIZIMIN, FUNKSIONIMIN DHE REZULTATET E AKTIVITETIT TË NJËSIVE TË AUDITIMIT TË 

BRENDSHËM (NJAB) 

 

Emri i Institucionit: Bashkia Kukës 

A ekziston një strukturë e NJAB në institucion (shënoni me x në kutinë përkatëse) _x_ 

Nëse po, sa është numri i personave që përbëjnë këtë strukturë:_3 (Tre)_____ 

Data e krijimit të strukturës së NJAB:  Viti 2012. 

Nëse jo, a ka siguruar institucioni mbulim me auditim të brendshëm sipas një nga formave të 

parashikuara në ligj?      __________ 

 

Nëse po, në cilën Aktmarrëveshje apo kontraktim me institucione të tjera mbështetet: (refero nr. e aktmarrëveshjes/kontratës  për vitin 

2018, 2019 dhe vitin 2020): 

 

________________________________________________________________________________________________ 

A. Përbërja e NJAB-së 

 

NR 

 

Emër Mbiemër 

 

Roli në NJAB 

Dt. e fillimit të 
punës në 

NJAB  
(dd/mm/vvvv) 

Ka Certifikatë 
si AB në SP? 

(PO/JO) 

Dt. e marrjes 
së çertifikatës  

(dd/mm /vvvv) 

Orë 
trajnimi të 
vijueshëm 
gjatë vitit 

Ekperienca punës në AJ apo AB përpara 
certifikimit si AB (për personat e 

pacertifikuar, eksperienca aktuale): 

Ekperienca punës në AB pas certifikimt si 
AB( kjo pyetje vlen për audituesit e 

certifikuar): 

 

1 

 

S.S 

 

Drejtues 

 

05.11.2019 

 

PO 

Çertifikate 

Nr.1481.  

Korrik 2012 

 

40 

6 muaj 8 vite 

2 E.C Specialist 02.09.2015 JO Ne proces 

çertifikimi 

S’ka 5 vite ---- 

3 M.D Specialist  13.09.2019 JO JO S’ka 2 vite ---- 

 

B. Qarkullimi i stafit të NJAB (5 vitet e fundit) 

NR Emër Mbiemër Data e filimit Pozicioni Data e largimit Niveli i arsimit (Specifiko universitetin/institucionin përkatës) 

1 D.B 29.07.2015 Drejtues 2.10.2017 DIND (Instituti Bujqesor Kamez) Finance 

2 A.N 20.11.2017 Drejtues 06.09.2019 DIND (Univeristeti i Tiranes) Finance-Kontabilitet 

C. Informacion në lidhje me aktivitetin e NJAB-së: 

Llojet e misoneve të Auditimit Auditime të planifikuara Auditime të realizuara 

Auditime Financiare   
  

Auditime Përputhshmërie 2 2 

Auditime të Kombinuara 
32 

(perfshihet perputhshmeria, financiar dhe MFK) 

18 

(perfshihet perputhshmeria, financiar dhe MFK) 

Auditime Performance ----- ----- 

Misione të iniciuara nga titullari  

4 

(3 auditime iniciuar nga Titullari dhe 1 auditim per detyrimet te 

prapambetura nga Ministria e Financave) 

4 

(1 auditim per detyrimet te prapambetura nga Ministria e Financave) 

Misione të iniciuara nga denoncime të qytetareve ----- ----- 

Të tjera ----- ----- 

 

A. Veprimtaria e NJAB për vitin 2018 

  A është A ka pasur Nëse ka   Statusi i rekomandimeve (sipas fushave të identifikuara me risk) për vitin 2018 
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N
R 

 

 

 

Fushat e identifikuara me 
risk nga NJAB 

fokusuar 
ndonjë mision 

auditimi në 
këtë fushë(Ref. 

Fushave në 
kolonën 2) 

(PO/JO) 

gjetje në 
fushën e 

identifikua
r me risk? 

(PO/JO) 

pasur gjetje 
auditimi, sa 
është numri 

i tyre? 

(sipas 
fushave 

kolona 2) 

Efektet 
Financiare të 

gjetjeve 
(nëse ka 
pasur) 

A ka patur misione 
të zbatimit të 

rekomandimeve 

(nëse Po, sa?/Jo) 

 

Rekomandime të 
dhëna 

 

Rekomandime të 
pranuara 

 

Rekomandime të 
zbatuara 

 

Rekomandime në 
proces zbatimi 

 

1 Drejtoria e Arsimit 
Parashkollor, QKF, sherb 
Mbështetëse 

 

PO 

 

PO 

 

13 

 

--- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

13 13 4 9 

2 Klubi Shumeshportesh  

PO 

 

PO 

 

9 

 

--- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

9 9 3 6 

3 Njësia Administrative 
Shtiqen 

 

PO 

 

PO 

 

14 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

14 14 4 10 

4 Njësia Administrative 
Topojan 

 

PO 

 

PO 

 

13 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

13 13 4 9 

5 Njësia Administrative 
Zapod 

 

PO 

 

PO 

 

9 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

11 11 6 5 

6 Njësia Administrative 
Shishtavec 

 

PO 

 

PO 

 

16 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

16 16 5 11 

7 Policia Bashkiake  

PO 

 

PO 

 

10 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

10 10 4 6 

8 Drejtoria e Ndihmës 
Ekonomike dhe Shërbimit 
Social 

 

PO 

 

PO 

 

9 

 

---- 

Kerkese informacion 
per zbatim 
rekomandimesh 

7 7 2 5 

 

B. Veprimtaria e NJAB për vitin 2019 

 

NR 

 

 

 

 

Fushat e 
identifikuara me 

risk nga NJAB 

A është 
fokusuar 
ndonjë 
mision 

auditimi 
në këtë 

fushë(Ref. 
Fushave 

në 
kolonën 2) 

(PO/JO( 

A ka 
pasur 
gjetje 

në 
fushën 

e 
identifi

kuar 
me 

risk? 

(PO/JO) 

Nëse ka 
pasur 
gjetje 

auditimi
, sa 

është 
numri i 
tyre? 

(sipas 
fushave 
kolona 

2) 

 

Efektet 
Financiar

e të 
gjetjeve 
(nëse ka 
pasur) 

 

A ka patur 
misione të 
zbatimit të 

rekomandime
ve 

(nëse Po, 
sa?/Jo) 

Statusi i rekomandimeve (sipas fushave të identifikuara me risk) 
për vitin 2019 

 

Rekomandi
me të 
dhëna 

 

Rekomandi
me të 

pranuara 

 

Rekomandi
me të 

zbatuara 

 

Rekomandim
e në proces 

zbatimi 

 

1 Drejtoria e 
Finances dhe 
Buxhetit  
(Periudha 
01.07.2017-
30.06.2019) I 
plote. 

PO PO 60 4,392,37
0 

Jane derguar 
kerkesa per 
zbatim 
rekomandimes
h ne menyre te 
perseritur. 

37 37 6 31 

2 Drejtoria e 
Finances dhe 
Buxhetit  
(tematik pjese 
kembimi) 

PO PO 21  Jane derguar 
kerkesa per 

zbatim 
rekomandimes
h ne menyre te 

perseritur. 

9 9 4 5 

3 Drejtoria e 
Finances dhe 
Buxhetit  
(tematik nafte) 

PO PO Inspekti
m 

Financia
r Publik 

6,810,02
4 

Jane derguar 
kerkesa per 

zbatim 
rekomandimes
h ne menyre te 

perseritur. 

 

 

---- 

   

1 

4 Drejtoria 
Juridike, 
Prokurimeve 
Publike dhe IT 

PO PO 37 2,261,00
0 

Jane derguar 
kerkesa per 

zbatim 
rekomandimes
h ne menyre te 

perseritur. 

18 14 5 13 

5 Drejtoria e 
Bujqesise dhe 
Zhvillimit Rural 

PO PO 4  Derguar 
kerkese per 
zbatim 
rekomandimes
h  

4 4 2 2 

6 Qendra 
Kulturore e 
Bashkise (QKB) 

PO PO 16   Derguar 
kerkese per 
zbatim 
rekomandimes
h  

15 15 10 5 
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7 Njesia 
Administrative 
Kalis 

PO PO 9   Derguar 
kerkese per 
zbatim 
rekomandimes
h  

9 9 4 5 

8 Drejtoria e 
Emergjencave 
Civile 

PO PO 1   Derguar 
kerkese per 
zbatim 
rekomandimes
h  

1 1 1 --- 

   

C. Veprimtaria e NJAB për vitin 2020 

 

N
R 

 

 

 

 

Fushat e 
identifikuara me 

risk nga NJAB 

A është 
fokusuar 
ndonjë 
mision 

auditimi 
në këtë 

fushë(Ref. 
Fushave 

në 
kolonën 2) 

(PO/JO( 

A ka 
pasur 
gjetje 

në 
fushën 

e 
identifi

kuar 
me 

risk? 

(PO/JO) 

Nëse ka 
pasur 
gjetje 

auditimi
, sa 

është 
numri i 
tyre? 

(sipas 
fushave 
kolona 

2) 

 

Efektet 
Financiar

e të 
gjetjeve 
(nëse ka 
pasur) 

 

A ka patur 
misione të 
zbatimit të 

rekomandime
ve 

(nëse Po, 
sa?/Jo) 

Statusi i rekomandimeve (sipas fushave të identifikuara me risk) 
për vitin 2020 

 

Rekomandi
me të 
dhëna 

 

Rekomandi
me të 

pranuara 

 

Rekomandi
me të 

zbatuara 

 

Rekomandim
e në proces 

zbatimi 

 

 

1 

Shoq.Ujesjelles/Ka
n. Sha. (Periudha 
01.07.2015-
31.12.2019) 

 

PO 

 

PO 

 

74 

 

30,000 

 

 

 

36 

 

36 

 

8 

 

 24 

2 (Shoq.Ujesjelles/K
an. Sha.  (Periudha 
01.01.2020-
31.05.2020) 

 

PO 

 

PO 

47 23,000  24 24 5 15 

 

3 

Zbatim 
rekomandimesh 
(Shoq.Ujesjelles/K
an. Sha)   

 

PO 

 

PO 

121 

(Per 
auditime
t 1 dhe 

2) 

 

53,000 

 

PO, 1 mision 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

---- 

 

4 

Drejtoria e 
Finances dhe 
Buxhetit. 

(Prokurimet me 
vlera te vogla). 

 

PO 

 

PO 

 

 

Inspekti
mi 

Financia
r Publik 

 

 

Inspekti
mi 
Financiar 
Publik 

 

 

----- 

 

---- 

 

 

---- 

 

 

------ 

 

 

----- 

5 Tregu Agro-
Ushqimor sh.a 

 

PO 

 

PO 

 

16 

 

 

---- 

 

PO, 1 mision 

16 16  

----- 

 

8 

6 Njesia 
Administrative 
Kolsh 

 

PO 

 

PO 

 

14 

 

----- 

 

PO, 1 mision 

 

15 

 

15 

 

9 

 

4 

7 Njesia 
Administrative 
Bicaj 

 

PO 

 

PO 

16  

---- 

 

PO, 1 mision 

 

15 

 

15 

 

10 

 

3 

8 Detyrimet e 
prapambetura. 

(Bashkia Kukes) 

 

PO 

 

PO 

 

35 

 

---- 

 

------ 

 

16 

 

16 

 

---- 

 

---- 

  

 

D. Performanca për çdo auditues të NJAB-së 

Nr. Emër Mbiemër 

Auditimi ku kanë marrë pjesë 

Nr. i gjetjeve të bëra Nr. i rekomandimeve të 

lëna 

1 S.S 18 auditime 152 111 

2 E.C 24 auditime 221 171 

3 M.D 8 auditime  35 23 

 

E. A ka përfshirje të NJAB-së në detyra të tjera të ngarkuara nga titullari? 

 

  PO 

 

Specifiko 

 

 

 

JO 

 

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2018 
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Viti 2018 

Plan Fakt Rekom Zbat. Pa zbat. Në proc. Përputhsh. Perform. Financ. Kombinuar Konsulencë 

 

12 8 93 30 63 ----   --- --- 8 (perfshihet perputhshmeria dhe MFK) ---- 

 

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2019 

Viti 2019 

Plan Fakt Rekom Zbat. Pa 
zbat. 

Në 
proc. 

Përputhsh. Perform. Financ. Kombinuar Konsulencë 

 

10 8 104 32 72 ---   ----   8 (perfshihet perputhshmeria, financiar 
dhe MFK) 

---- 

 

Pasqyra e planifikimit dhe realizimit të auditimeve të brendshme për vitin 2020 

Viti 2020 

Plan Fakt Rekom Zbat. Pa zbat. Në proc. Përputhsh. Perform. Financ. Kombinuar Konsulencë 

 

12 8 106 32 20 54 2 ---   6 (perfshihet perputhshmeria dhe 
financiar) 

--- 

Aneksi nr.2/1: Lista e pagesave të kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore për largimet nga puna për 

periudhën 2018  - 2020 

N Emri-Mbiemri Vendimi Data Objekti Vlera 

 Likuiduar Mbetur  

 2017  2018  2019 2020 31.12.2020 

1 E. Brahaj 
138 17/05/2013 Zgjidhje kontrate pune  

726,960  
186,287 540,6

73 
   

2 S.Spahia 312(247) 04/05/2016 Zgjidhje kontrate pune  798,560      798,560 

3 B.Cenaj 331(264) 09/05/2016 Zgjidhje kontrate pune   349,173    349,173   

4 H. Imeraj 585 13/09/2016 Zgjidhje kontrate pune   306,000    306,000   

5 Z. Kastrati 529(629) 11/12/2017 Zgjidhje kontrate pune  300,000    300,000   

 2,480,693 31.12.2017 2,294,406 

6 N. Lika 12(74) 29/01/2018 Zgjidhje kontrate pune  312,400    286,000 26,400  

7 D. Braha 75(14) 29/01/2018 Zgjidhje kontrate pune  581,752    516,190 65,562  

8 A. Palushi 23(95) 31/01/2018 Zgjidhje kontrate pune   338,800    338,800   

9 N. Zylfia 43 (194) 21/02/2018 Zgjidhje kontrate pune  200,000     200,000  

10 Xh. Rexhmati 1331 29/03/2018 Zgjidhje kontrate pune   243,000      243,000 

11 G. Covani 597(131) 22/05/2018 Zgjidhje kontrate pune  362,500    362,500   

12 I. Mataj 517 23/07/2018 Zgjidhje kontrate pune   175,000      175,000 

     4,507,858   31.12.2018 3,967,185 

13 P. Gjana 93 18/02/2019 Zgjidhje kontrate pune  708,000    708,000   

14 F.Hasanaj 324 16/05/2019 Zgjidhje kontrate pune  333,000     333,000  

15 R. Hoxha 369 29/05/2019 Zgjidhje kontrate pune  789,415      789,415 

16 E.Spahiu 154 13/06/2019 Zgjidhje kontrate pune  3,342,537      3,342,537 

17 V. Muja 442 26/06/2019 Zgjidhje kontrate pune   440,019     440,019  

18 E.Elezaj 583 24/10/2019 Zgjidhje kontrate pune    360,106    360,106   

 9,940,262 31.12.2019  6,413,493   

19 A. Syla 63 05/02/2020 Zgjidhje kontrate pune  585,093     585,093  

20 F. Isufaj 210 01/10/2020 Zgjidhje kontrate pune   1,015,680      1,015,680 

 
Totali    12,267,995 

186,287 540,6

73 

3,526,76

9 

1,650,07

4 

6,364,192 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 
Aneksi nr.2/2: Lista e pagesave të kryera për zbatimin e vendimeve gjyqësore 2018  - 2020 

Nr. Emri i kreditorit Përshkrimi  Numri /data e vendimit Vlera detyrimit  Likuiduar 

2017-2020 

Vlera e mbetur 

31.12.2020 

1 A. Shehu Vendim Gjyqësor 211 / 06.02.2001 5,100,000 3,100,000 2,000,000 

2 L. - 2001 Vendim Gjyqësor 193(208) /30.03.2017 499,062  499,062 

3 K... Vendim Gjyqësor 87(408) /19.05.2017 27,828,712 27,828,712 - 

4 K... Construksion Vendim Gjyqësor 9666 / 23.10.2017    

 Totali i detyrimit   33,427,774 30,928,712 2,499,062 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Aneksi nr.2/3: Faturat e pa likuiduara për shërbime 2018-2020 
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Nr Emri i kreditorit Nr serial i 

faturës ose 

kontratës 

Data e 

faturës 

Natyra e detyrimit Detyrimi 

sipas faturës 

Pagesa  Vlera e kredisë (detyrimit)  

më 31.12.2020 

1 B... sh.p.k 37901574 28.02.2011 Gaz 368,650   368,650 

2 B... sh.p.k 87329502 05.01.2012 Gaz 416,200   416,200 

3 B... sh.p.k 87329517 03.08.2012 Gaz  95,500   95,500 

4 B... sh.p.k 87329534 31.03.2013 Gaz 53,300   53,300 

5 B... sh.p.k 87329548 30.09.2013 Gaz 29,500   29,500 

6 B... sh.p.k 87329951 31.10.2013 Gaz 47,400   47,400 

7 B... sh.p.k 87329956 30.11.2013 Gaz 42,000   42,000 

8 B... sh.p.k 87329962 31.12.2013 Gaz 84,000   84,000 

9 B... sh.p.k 87329781 31.04.2014 Gaz 47,350   47,350 

10 B... sh.p.k 87329754 28.02.2014 Gaz 65,500   65,500 

11 B... sh.p.k 87329992 04.02.2014 Gaz 87,000   87,000 

12 B... sh.p.k 87329602 30.04.2014 Gaz  47,000   47,000 

13 B... sh.p.k 87329629 29.05.2014 Gaz 29,500   29,500 

14 B... sh.p.k 87329641 30.06.2014 Gaz  29,498   29,498 

15 B... sh.p.k 87329699 30.09.2014 Gaz 25,698   25,698 

16 B... sh.p.k 87329828 31.10.2014 Gaz 37,995   37,995 

17 B... sh.p.k 87329852 30.11.2014 Gaz 33,692   33,692 

18 OSHEE sh.a 22160207 04.06.2015 Lidhje e re 72,389   72,389 

19 Filiali i Postës Kukës 12586040 30.09.2015 Shërbime Postare  29,406   29,406 

20 Filiali i Postës Kukës 12586041 30.09.2015 Shërbime Postare 984   984 

21 Filiali i Postës Kukës 22900290 30.09.2015 Shërbime Postare 12,600   12,600 

22 Filiali i Postës Kukës 22900291 30.09.2015 Shërbime Postare 9,100   9,100 

23 Filiali i Postës Kukës 22900294 30.09.2015 Shërbime Postare 1,206   1,206 

24 Filiali i Postës Kukës 22900152 31.10.2015 Shërbime Postare  6,612   6,612 

25 Filiali i Postës Kukës 22900246 31.10.2015 Shërbime Postare 13,020   13,020 

26 Filiali i Postës Kukës 22900247 31.10.2015 Shërbime Postare 9,490   9,490 

27 Filiali i Postës Kukës 22900248 31.10.2015 Shërbime Postare 97,357   97,357 

28 Filiali i Postës Kukës 22900299 31.10.2015 Shërbime Postare  1,068   1,068 

29 Filiali i Postës Kukës 22900298 31.10.2015 Shërbime Postare 44,280   44,280 

30 Filiali i Postës Kukës 26964708 30.11.2015 Shërbime Postare 93,754   93,754 

31 Filiali i Postës Kukës 26964710 30.11.2015 Shërbime Postare 3,672   3,672 

32 Filiali i Postës Kukës 26964712 30.11.2015 Shërbime Postare 9,100   9,100 

33 Filiali i Postës Kukës 26964713 30.11.2015 Shërbime Postare 12,600   12,600 

34 Filiali i Postës Kukës 22900161 30.11.2015 Shërbime Postare 1,536   1,536 

35 Filiali i Postës Kukës 22900160 30.11.2015 Shërbime Postare 42,060   42,060 

36 Filiali i Postës Kukës 26964719 14.12.2015 Shërbime Postare 4,180   4,180 

37 Filiali i Postës Kukës 26964722 31.12.2015 Shërbime Postare 51,886   51,886 

38 Filiali i Postës Kukës 26960679 31.12.2015 Shërbime Postare 9,100   9,100 

39 Filiali i Postës Kukës 26960673 31.12.2015 Shërbime Postare  12,600   12,600 

40 Filiali i Postës Kukës 26960672 31.12.2015 Shërbime Postare 4,500   4,500 

41 Filiali i Postës Kukës 26964723 31.12.2015 Shërbime Postare 1,392   1,392 

 2,083,675  2,083,675 

42 E.  Pjeterrnikaj 64797520 15.10.2018   1,008,000   1,008,000 

 1,008,000   1,008,000 

43 G...-Center GKG  72929683  05.03.2019 Karburant 3,680,000  1,840,000 1,840,000 

44 K... 31.32.33 27.11.2019 Ushqime  871,086   871,086 

45 K... 34,35,36,37 31.12.2019 Ushqime  1,387,607   1,387,607 

 5,938,693 1,840,000 4,098,693 

46 B. Cengu 4 09.03.2020  96,900   96,900 

47 L. Sopaj 21 18.05.2020  

Pjesë  

këmbimi  780,000  

 

780,000 

 Totali    9,907,268 1,840,000 8,067,268 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 
Aneksi nr.2/4: Faturat e pa likuiduara për mirëmbajtje 2018-2020 

Nr Emri i kreditorit Numri serial i 

faturës ose kontratës 

Data e faturës Natyra e 

detyrimit 

Detyrimi 

sipas faturës 

Pagesa  Vlera e kredisë 

(detyrimit)  më  

31.12.2020 

1 L... sport shpk 57931918 29.09.2018  25,700  25,700 

2 F. Basha 52621955 31.12.2018 Blerje makine 6,380,640 6,377,640 3,000 

TOTALI 6,406,340 6,377,640 28,700 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 
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Aneksi nr.2/5: Faturat e pa likuiduara për investime 2018-2020 
Nr. Emri i kreditorit Numri serial i 

faturës ose 

kontratës 

Data e faturës Natyra e detyrimit Detyrimi 

sipas faturës 

Pagesa  Vlera e kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2020 

1 B. Tota 87328075 30.10.2013 Mbikqyrje Punimesh 300,000  300,000 

2 N. Baçi 85324939 10.06.2014 Kolaudim Punimesh 35,400  35,400 

3 O...  Shpk  42173046 31.07.2017 

Situacino pjesor Kuz 

Drinas  5,083,080 

5,000,000 

83,080 

4 K...  sha  24234339 04.12.2017 
Rikons. zyrave 
sociale 2,443,720 

 
2,443,720 

5 P... Construc shpk  49736827 22.09.2017 MbikqyrjPunimesh 25,333  25,333 

6 P... Construc shpk  49736857 31.10.2017 MbikqyrjPunimesh 33,600  33,600 

7 H.C.E-17 shpk  52122561 30.10.2017 Kolaud.Punimesh 4,800  4,800 

8 R.... shpk  46251869 14.10.2017 MbikqyrPunimesh 33,120  33,120 

9 N... studio shpk  48091808 23.05.2017 KolaudiPunimesh 19,800  19,800 

10 I...-D shpk  86596141 07.06.2017 

Sistemin asfaltit lagje 

e re 34,800 

 

34,800 

 8,013,653  3,013,653 

11 P... shpk  3583931 05.11.2018 KolaudimPunimesh 108,000  108,000 

12 N...  13 31.12.2018 Investim 11,676,000 5,253,500 6,422,500 

13 I... Shpk 53891768  07.09.2018  Studim projekti 3,000,000 1,500,000 1,500,000 

 14,784,000 6,753,500 8,030,500 

14 T...   64-72 29.12.2020 Blerje makine 36,936,000 12,312,000 24,624,000 

Totali 59,733,653 24,065,500 35,668,153 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 

Aneksi nr.2/6:  Faturat të tjera të pa likuiduara 2018-2020 
Nr. Emri i kreditorit Nr. serial i 

faturës ose 

kontratës 

Data e faturës Natyra e detyrimit Detyrimi 

sipas 

faturës 

Pagesa  Vlera e kredisë 

(detyrimit) më 

31.12.2020 

1 D.R.SH.T Rruga 40245127 15.07.2009 Sigurim 1,512  1,512 

2 D.R.SH.T Rruga 40090824 19.08.2009 Sigurim 80,700  80,700 

3 D.R.SH.T Rruga 40090844 05.11.2009 Sigurim 93,100  93,100 

4 D.R.SH.T Rruga 69241731 06.07.2010 Sigurim 13,400  13,400 

5 D... sh.p.k 71010155 31.12.2010 Pjese ndërrimi 526,644  526,644 

6 D...l sh.p.k 71010172 31.01.2011 Pjese ndërrimi 42,960  42,960 

7 I... sh.a 85618501 30.05.2011 Sigurim 11,200  11,200 

8 D... sh.p.k 06299711 28.02.2012 Blerje Ushqimes 830,630  830,630 

9 I... sh.a 85618540 25.06.2012 Sigurim 14,600  14,600 

10 N... Shehu 0013455 16.07.2012 Këpucë 40,000  40,000 

11 C... sh.p.k 03513809 17.07.2012 Kancelari 25,500  25,500 

12 C... sh.p.k 03513808 17.07.2012 Kancelari 74,200  74,200 

13 A.Istrefi 2845026 28.09.2012 Këmisha 30,000  30,000 

14 Marketing&Distribution 79657578 26.12.2012 Kancelari 570,505  570,505 

15 P... sh.p.k 05978301 04.01.2013 Plan Zhvillimi 27,000  27,000 

16 D... sh.p.k 06299710 28.02.2013 Blerje Ushqime 12,000  12,000 

17 D...sh.p.k 06299712 28.02.2013 Blerje Ushqime 129,380  129,380 

18 D... sh.p.k 06299659 31.03.2013 Blerje Ushqime 35,184  35,184 

19 D... sh.p.k 06299658 31.03.2013 Blerje Ushqime 910,720  910,720 

20 D... sh.p.k 06299935 30.04.2013 Blerje Ushqime 148,752  148,752 

21 E... Dedja  004319 17.05.2013 Kancelari 16,200  16,200 

22 D... sh.p.k 07690509 31.05.2013 Blerje Ushqime 341,982  341,982 

23 D... sh.p.k 06299683 30.06.2013 Blerje Ushqime 128,844  128,844 

24 D... sh.p.k 07690603 31.07.2013 Blerje Ushqime 39,246  39,246 

25 I. Vata 002515 16.12.2013 Materiale (Këpucë) 43,500  43,500 

 4,187,759  4,187,759 

26 Xh.Dida  9669826 08.06.2018  90,000  90,000 

27 Xh.Dida  9669886 08.11.2018  49,400  49,400 

 139,400  139,400 

28 E... sha 846 23.04.2019 Karburant 1,660,300  1,660,300 

 1,660,300  1,660,300 

29 O...i 476 10.08.2020 Tuba  599,400  599,400 

Totali 6,586,859  6,586,859 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit  
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Aneksi nr.2/7: Parashikimi dhe realizimi i të ardhurave në Bashkinë Kukës, për vitet 2018 – 2020 

 

Burimi: DTTV, Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Lloji i Taksës 

Viti 2018 Viti 2019 Viti  2020 

Plan Fakt % Plan Fakt % Plan Fakt % 

I Të ardhura Tatimore          

1 Taksa e Pasurisë, ndërtesë  8,404,800 14,883,186 177.1 8,656,944 16,548,101 191.2 8,656,944 18,419,671 212.8 

2 Taksa mbi tokën bujqësore  525,300 6,505 1.2 541,059 436 0.1 541,059 87,961 16.3 

3 Taksa e truallit  1,575,900 831,101 52.7 1,623,177 907,394 55.9 1,623,177 592,396 36.5 

4 Taksë mbi biznesin e vogël 3,992,280 1,240,681 31.1 4,112,048 1,962,758 47.7 4,112,048 1,482,849 36.1 

5 Taksa e ndik. të nd. mbi infrast 5,253,000 624,747 11.9 5,410,590 9,248,762 170.9 5,410,590 7,755,096 143.3 

6 Taksë fjetje në hotel 315,180 0 0.0 324,635 209,895 64.7 324,635 90,650 27.9 

7 Taksë e automjeteve DRSHTRR 9,455,400 16,404,821 173.5 9,739,062 20,804,564 213.6 9,739,062 32,788,783 336.7 

8 Taksë mbi shitjen e pasurisë 210,120 164,516 78.3 216,423 375,795 173.6 216,424 115,781 53.5 

9 Taksë tabele 2,836,620 6,507,724 229.4 2,921,718 1,100,724 37.7 2,921,719 2,728,521 93.4 

10 Taksë reklame 2,836,620 123,120 4.3 2,921,718 2,026,927 69.4 2,921,719 93,252 3.2 

11 Taksa vendore të përkohshme 3,151,800 4,003,682 127.0 3,246,354 2,195,000 67.6 3,246,354 32,322,595 995.7 

12 Të tjera   0.0 0 486,000 0.0 0 330,440 0.0 

13 Taksa të tjera (MZSH) 2,626,500 677,000 25.8 2,705,295 2,464,420 91.1 2,705,295 281,000 10.4 

  Shuma 41,183,520 45,467,083 110.4 42,419,023 58,330,776 137.5 42,419,026 97,088,995 228.9 

II Të ardhurat jo tatimore          

14 Të ardhura nga asetet 735,420 0 0 757,482 1,855,633 245.0 757,482 6,321,068 834.5 

15 Të ardhura nga qiratë 262,650 1,308,250 498.1 270,529 1,384,500 511.8 270,529 1,814,509 670.7 

16 Gjobat (IMT, Policia Bashkiake) 315,180 1,062,500 337.1 324,635 100,000 30.8 324,635 353,030 108.7 

17 Kamatë Vonesa 315,180 2,268,814 719.8 324,635 2,888,321 889.7 324,635 1,805,052 556.0 

18 
Të ardhura të tjera (sekuestrime, 
zhdëmtime) 441,252 6,017,017 1363.6 454,489 237,434 52.2 454,489 42,600,672 9373.3 

19 Të ardhura të tjera (linjë tensioni) 3,151,800 100,000 3.2 3,246,354 235,800 7.3 3,246,354 281,825 8.7 

  Shuma 5,221,482 10,756,581 206.0 5,378,124 6,701,688 124.6 5,378,124 53,176,156 988.7 

III Të ardhura nga Tarifat          

20 Tarifë pastrimi 13,132,500 17,793,798 135.5 13,526,475 21,475,513 158.8 13,526,475 23,831,590 176.2 

21 Tarifë e hapësirës publike 525,300 1,355,520 258.0 541,059 1,262,844 233.4 541,059 659,954 122.0 

22 Tarifë gjelbërimi 2,626,500 2,147,523 81.8 2,705,295 2,600,785 96.1 2,705,295 2,362,769 87.3 

23 Tarifë ndriçimi  1,680,960 1,840,069 109.5 1,731,388 2,181,217 126.0 1,731,388 1,994,119 115.2 

24 Tarifa e lejes së transportit 1,050,600 827,476 78.8 1,082,118 1,882,254 173.9 1,082,118 3,020,068 279.1 

25 Tarifa e parkimit 535,806 0 0.0 551,880 4,800 0.9 551,880 35,190 6.4 

26 
Tarifa e administrimit (urbanistike 
të ndryshme) 10,506,000 170,087 1.6 10,821,180 209,000 1.9 10,821,180 511,680 4.7 

27 Tarifa ushqimore e kopshteve 4,643,652 5,202,944 112.0 4,782,961 5,873,104 122.8 4,782,961 4,426,680 92.6 

28 Tarifa ushqimore e çerdheve 1,260,720 835,850 66.3 

1,298,541.6

0 1,543,791 118.9 1,298,541 976,602 75.2 

29 Tarifa ushqimore konvikti 630,360 968,593 153.7 649,270 906,947 139.7 649,270 415,923 64.1 

30 

Tarifa  ( bileta tregu dhe pallati 

kulturës,etj ) 210,120 0 0.0 216,423 10,000 4.6 216,423 114,800 53.0 

31 Tarifa për shërbime  2,626,500 1,969,096 75.0 2,705,295 0 0.0 2,705,295 56,000 2.1 

32 

Tarifa e përkohshme  për 

investime në bashki 3,151,800 1,837,175 58.3 3,246,354 9,299,420 286.5 3,246,354 200,000 6.2 

33 Tarifa e shërbimit veterinar 315,180 0 0.0 324,635 0 0.0 324,635   0.0 

  Shuma 42,895,998 35,088,831 81.8 44,182,875 47,249,675 106.9 44,182,874 38,605,375 87.38 

  Totali I+II+III 89,301,000 91,312,495 102.3 91,980,022 112,282,139 122.1 91,980,024 188,870,526 205.3 
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Aneksi nr.2/8:  Lista e debitorëve për taksën e ndikimit në infrastrukturë - 2018 
Nr. Emër Atësi Mbiemër Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5%  (lekë) 

1 B.A Lagje Nr. 3  Kukës 41,377.1 

2 F. N. Gjegjan , Kukës 51,296.1 

3 K. Basha Shtiqen, Kukës 30,811.6 

4 H.Hereni Nange  Kukës 38,886.62 

5 A. Ela Lagje Nr. 1  Kukës 58,043.71 

6 D. Demhasa Lagje Nr. 1  Kukës 9,820.352 

7 B. Halilaj Shtiqen, Kukës 49,647.88 

8 L. Halilaj Bicaj, Kukës 68,202.92 

9 D. Ademaj Lagje Nr. 1  Kukës 30,099.3 

10 Rr.  Grosha  Lagje Nr. 1  Kukës 48,080.24 

11 Sh.Sula Lagje Nr. 1  Kukës 55,841.12 

12 U. Zelaj Bushat,  Kukës 41,020.12 

13 Y. Zela Bushat,  Kukës 30,354.26 

14 A. Dogjani Kodër Lumë, Kukës 62,369.92 

15 B.Doci Nange, Kukës 40,531.57 

16 F. Doci Nange, Kukës 53,758.61 

17 P. Hallaqi Lagje Nr. 1  Kukës 21,265.91 

18 I. Cengu Lagje Nr. 5  Kukës 48,343.44 

19 S.Domi Lagje Nr. 1  Kukës 5,926.8 

20 S. Shehu Lagje Nr. 3  Kukës 69,535.3 

21 R. Voka Shemri,  Kukës 160,13.59 

22 R. Syla Bardhoc, Kukës 155,00.36 

23 I. Çika Kolsh, Kukës 24,967.05 

24 V. Muja Shtiqen, Kukës 43,757.31 

25 H. Elezi Lagje Nr. 1  Kukës 11,657.76 

26 S. Shehu Lagje Nr. 1  Kukës 31,573.17 

27 B. Domi Malqene, Ujmisht,  23,810.65 

28 H. Onuzi Nange, Kukës 19,739.4 

29 P. Onuzi Nange, Kukës 25,766.5 

30 N. Muçmata Shtiqen, Kukës 17,395.35 

31 M. Xhahu Lagje Nr. 1  Kukës 22,004.5 

32 N. Dogjani Osmanaj, Kukës 31,015.53 

33 I. Onuzi Nange, Kukës 39,404.78 

34 G.  Çupi  Lagje Nr. 5  Kukës 7,448.334 

35 P. Gashi Nange, Kukës 24,889.74 

36 K. Onuzi Nange, Kukës 15,566.2 

37 E. Onuzi Gjegjan, Kukës 20,642.5 

38 Sh. Shaqiri Morinë, Kukës 55,528.6 

39 M. K... Lagje Nr. 1  Kukës 40,926.36 

40 H. Bilali Lagje Nr. 1  Kukës 17,627.28 

41 H. Bilali Lagje Nr. 1  Kukës 12,110.12 

42 S. Muja Lagje Nr. 3  Kukës 91,590.82 

43 A.K... Lagje Nr. 1  Kukës 14,526.55 

44 Xhamia Bardhoc Bardhoc, Tërthore 22,109.77 

45 S. Bilali Lagje Nr. 3  Kukës 41,454.38 

46 A. K... Lagje Nr. 1  Kukës 48,233.22 

47 H. Dema Lagje Nr. 1  Kukës 34,190.29 

48 S. Veseli Lagje Nr. 1  Kukës 19,782.17 

49 R. Bilali Lagje Nr. 1  Kukës 22,935.54 

50 S. Metallari Lagje Nr. 1  Kukës 35,453.61 

51 G. Grosha Lagje Nr. 1  Kukës 40,490.44 

52 M. Duraku Morinë , Kukës 57,007.4 

53 A. Eelzi Lagje Nr. 1  Kukës 41,720.9 

54 F.Elezi Lagje Nr. 3  Kukës 113,672.6 

55 I.Shahu  Lagje Nr. 2  Kukës 7,214.751 

56 H. Tusha Shemri  Kukës 23,489.89 

57 K. Shehu Shtiqen  Kukës 13,276.39 

58 I.Cenaj Lagje Gostil  Kukës 48,328.63 

59 Sh. N... Lagje Nr. 1  Kukës 50,705.58 

60 V.Pepa Nange  Kukës 50,853.63 

61 V. Pepa Nange,  Kukës 42,110.72 

62 B.- M. Axhami Lagje Nr. 3  Kukës 58,700.04 

63 N. Onuzi Nange,  Kukës 37,267.99 

64 M.Germizi Bardhoc,  Kukës 45,032.15 

65 R. Cenaj Lagje Nr. 3  Kukës 53,184.52 
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66 S. Kovaci Lagje Nr. 1  Kukës 19,792.04 

67 J.Emini Lagje Nr. 1  Kukës 34,060.33 

68 B. Gashi Lagje Nr. 1  Kukës 40,223.96 

69 T. Domi Lagje Nr. 1  Kukës 12,766.46 

70 B. Hallaci Lagje Nr. 1  Kukës 40,900.04 

71 G. Syla Lagje Nr. 1  Kukës 17,883.9 

72 N. Cenaj Lagje Gostil  Kukës 37,889.8 

73 F. Jashari Lagje Nr. 1  Kukës 75,217 

74 E. Ahmetaj Lagje Nr. 1  Kukës 25,180.9 

75 K. Jashari Lagje Nr. 1  Kukës 48,322.1 

76 F. Thaci Lagje Nr. 1  Kukës 38,381.6 

77 F. Thaci Lagje Nr. 1  Kukës 25,759.9 

78 B.Cengu Lagje Nr. 1  Kukës 10,927.4 

79 Z. Sokoli Lagje Nr. 1  Kukës 27,937.8 

80 N. Lleshaj Kolsh,  Kukës 37,922.7 

81 L. Cubi Lagje Nr. 1  Kukës 140,717.2 

82 D. Vehapaj Lagje Nr. 1  Kukës 33,675.4 

83 Xh. Hoda Lagje e Re,  Kukës 44,027.1 

84 M. Duraku Lagje e Re,  Kukës 42,020.2 

85 B. Beqiraj Lagje e Re,  Kukës 44,278.8 

86 O. Jaku Lagje e Re,  Kukës 26,998.6 

87 V. Matmuja Lagje e Re,  Kukës 49,233.4 

88 S. Kovaci Lagje e Re,  Kukës 47,647.6 

89 N. Kovaçi Lagje Nr. 1  Kukës 7,923.7 

90 P. Rusta Lagje Nr. 1  Kukës 37,537.8 

91 K.Morina Lagje Nr. 3  Kukës 80,145.3 

92 J. Gashi Nange,  Kukës 38,310.9 

93 N.Petku Shtiqen,  Kukës 58,780.6 

94 A. Gashi Nange,  Kukës 33,553.7 

95 A. Sokoli Lagje Nr. 1  Kukës 30,556.6 

96 E. Sokoli Lagje Nr. 1  Kukës 41,752.1 

97 B. Cengu Lagje nr. 5, Kukës 20,644.1 

98 Q. Haziraj Lagje nr. 6, Kukës 6,441.6 

99 F. Metallari Lagje nr. 1, Kukës 34,868 

100 P. Cengu Lagje nr. 5, Kukës 45,134.1 

101 E. Zelaj Lagje nr. 3, Kukës 31,852.8 

102 R.Tusha Lagje nr. 1, Kukës 14,567.7 

103 F.Saraçi  Lagje nr. 1, Kukës 12,284.5 

104 H.Basha Lagje nr. 1, Kukës 23,575.4 

105 F.Ademaj Lagje nr. 3, Kukës 43,601 

106 S. Brati Lagje nr. 1, Kukës 22,963.5 

107 A.Kovaçi Lagje nr. 1, Kukës 27,919.7 

108 L.Hoxha Lagje nr. 1, Kukës 31,721.2 

109 M.Gjoka Lagje nr. 1, Kukës 22,382.8 

110 M. K... Lagje nr. 1, Kukës 25,695.8 

111 M. Halili Lagje nr. 1, Kukës 10,680.7 

112 R.K... Lagje nr. 1, Kukës 25,695.8 

113 H.Gashi Lagje nr. 1, Kukës 32,033.8 

114 A.Ahmetaj Nange, Kukës 14,140 

115 A.Axhami Lagje nr. 1, Kukës 29,721 

116 A.Spahiu Lagje nr. 1, Kukës 15,883.6 

117 J.Hallaçi Lagje nr. 1, Kukës 41,597.5 

118 M. K... Lagje nr. 1, Kukës 25,695.8 

119 A.Gjoka Lagje nr. 1, Kukës 13,625.1 

120 S. K... Lagje nr. 1, Kukës 25,695.8 

121 U.K... Lagje nr. 1, Kukës 25,695.8 

122 Xh. K... Lagje nr. 1, Kukës 42,171.6 

123 A.Syla Lagje nr. 1, Kukës 263,882.9 

124 M.Onuzi Nange, Kukës 22,203.5 

125 H.Cengu Lagje nr. 6, Kukës 10,868.2 

126 Y.Allaraj Lagje nr. 1, Kukës 8,660.7 

127 F.Duraku Lagje nr. 1, Kukës 57,117.6 

128 A.Elezaj Lagje nr. 1, Kukës 53,883.6 

129 L.Spahiu Lagje nr. 1, Kukës 40,834.2 

130 Xh. N... Lagje nr. 1, Kukës 21,649.2 

131 B.Spahia Lagje nr. 1, Kukës 17,028.5 

132 F.Thaçi Lagje nr. 1, Kukës 18,622.5 



179 
 

133 D. N... Lagje nr. 1, Kukës 29,339.3 

134 H.Rexhmati Lagje nr. 1, Kukës 37,129.8 

135 M.Shehu Lagje nr. 1, Kukës 33,415.5 

136 N.Omuri Lagje nr. 1, Kukës 17,306.5 

137 A.Thaçi Lagje nr. 1, Kukës 14,955.9 

138 B.Veliaj Lagje nr. 1, Kukës 49,960.4 

139 A.Ferizolli Lagje nr. 1, Kukës 33,283.9 

140 Z.Dida Lagje nr. 1, Kukës 17,449.6 

141 A.Kovaçi Lagje nr. 1, Kukës 26,485.3 

142 B. Hoxha Fshati Bicaj 53,763.5 

143 H.Krasniqi Rr. Kukës - Morine  17,538.5 

144 R. Basha Lagje e Re, Kukës 27,556.2 

145 I. N... Lagje e Re, Kukës 29,901.9 

146 T. Omuri Lagje e Re, Kukës 46,455 

147 S.Demaj Lagje e Re, Kukës 4,976 

148 S. Muja Lagje Gostil , Kukës 37,093.6 

149 F.Metallari Lagje e Re, Kukës 37,743.4 

150 P.Bilalaj Lagje e Re, Kukës 39,582.4 

151 Sh.Sulmataj Lagje e Re, Kukës 39,297.9 

152 D.Spahiu Fshati Kolesjan 45,216.4 

153 Komuniteti Mysliman  Mustafaj, Bicaj 21,229.7 

154 H.Halilaj Lagje Nr. 5, Kukës 37,463.7 

155 B. Bilalaj Fshati Bicaj 17,0430 

156 A.Elezi  Lagje Nr. 4, Kukës 29,489 

157 I.Dobrushi Shemri, Malzi 62,009.7 

158 I.Dobrushi Shemri, Malzi 15,959.3 

159 I.Dobrushi Shemri, Malzi 83,423.6 

160 I.Dobrushi Shemri, Malzi 51,337.2 

161 M.Cenaj Lagje Nr. 3 22,598.3 

162 T.Hoxha Canaj, Bicaj 43,387.2 

163 I.Selimaj Gjallicë, Shtiqen 15,775.1 

164 E. Axhami Lagje Nr. 3, Kukës 11,850.2 

165 A.Shehu Lagje Nr. 3 117,558 

166 D. K... Lagje Nr. 1, Kukës 70,765.7 

167 F.Rusta Lagje Nr. 1, Kukës 47,154.1 

168 S.Cengu Lagje Nr. 5, Kukës 37,027.8 

169 S. Sokoli Lagje Nr. 1, Kukës 39,551.2 

170 S.Selimaj Malqene, Ujmisht 15,890.2 

171 M.Iseberi Kodër Lumë, Shtiqen 31,214.6 

172 M. Halilaj Lagje Nr. 1, Kukës 46,045.4 

173 Q.Tershalla Krenxe, Shtiqen  7,780.6 

174 B.Onuzi Lagje Nr. 6, Kukës 15,896.8 

175 H.Halilaj Lagje Nr. 6, Kukës 7,780.6 

176 S.Mehmeti Lagje Nr. 6, Kukës 7,616.1 

177 Sh.Elezaj Lagje Nr. 6, Kukës 7,780.6 

178 A.Lala Lagje Nr. 6, Kukës 7,780.6 

179 H. Guri Lagje Nr. 3, Kukës 49,220.2 

180 E.Zhubi Lagje Nr. 1, Kukës 70,632.5 

181 K.Gjana Lagje Nr. 1, Kukës 33,698.4 

182 D.Shehu  Lagje Nr. 1, Kukës 50,080.5 

183 A.Spahia Lagje Nr. 1, Kukës 16,944.6 

184 M. N... Lagje Nr. 1, Kukës 30,582.9 

185 Z. Qypi Lagje Nr. 1, Kukës 14,297.9 

186 Xh. Sopaj Lagje Nr. 1, Kukës 14,3276 

187 L. Korbi Lagje Nr. 1, Kukës 49,919.3 

188 Sh.Kovaci Lagje Nr. 1, Kukës 59,024.1 

189 Xh.Duraku Lagje Nr. 1, Kukës 84,389.2 

190 N.Murati Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 41,337.6 

191 P. Muja Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 51,253.4 

192 H.Basha Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 11,289.3 

193 K. Korbi Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 39,707.4 

194 D. N... Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 29,544.9 

195 H. Dema Lagje Nr. 1 e Re, Kukës 24,184.1 

196 M. Lusha Lagje Nr. 3, Kukës 1,913.1 

197 Sh. Bajra Lagje Nr. 3, Kukës 2,798.1 

198 Sh. Basha Lagje Nr. 3, Kukës 2,798.1 

199 G. Korbi Lagje Nr. 3, Kukës 38,049.3 
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200 F.Bajrakari Lagje Nr. 1, Kukës 7,556.9 

201 L.N... Lagje Nr. 1, Kukës 41,653.4 

202 Sh.Bilalaj Lagje Nr. 1, Kukës 55,471 

203 G. Thaçi Lagje Nr. 1, Kukës 14,913.1 

204 Z. Nika Lagje Nr. 1, Kukës 30,961.2 

205 R. Bajra Lagje Nr. 1, Kukës 37,745 

206 A.Katarishi Lagje Nr. 1, Kukës 30,323 

207 Q. Nika Lagje Gostil, Kukës 18,198.1 

208 H. Dreni Fshati Mgulle 12,258.2 

209 B.Elezi Lagje Nr. 6, Kukës 59,178.7 

210 J.Dreni Fshati Mgullë 51,654.7 

211 B.Duraku Lagje Nr. 1, Kukës 42,186.4 

212 A. Gjoni Lagje Nr. 1, Kukës 29,046.5 

Totali 7,756,588 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi  grupi i auditimit 

 

Aneksi nr.2/9: Lista e debitorëve për taksën e ndikimit në infrastrukturë - 2019 
Nr. Emër Atësi Mbiemër Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5% (lekë) 

1 M. N... Lagje Nr. 3 Kukës 45,190.1 

2 D.Dida Lagje Nr. 3 Kukës 52,498.6 

3 M. Dema Lagje Nr. 1 Kukës 33,659 

4 B. B.Sh Lagje Nr. 1 Kukës 57,954.9 

5 K.Kaci Lagje Nr. 1 Kukës 46,672.2 

6 M.Korbi Lagje Nr. 3 Kukës 18,109.3 

7 A. Shehu Lagje Nr. 3 Kukës 70,746 

8 A.Dida Lagje Nr. 1 Kukës 26,561 

9 F.N... Lagje Nr. 1 Kukës 19,739.4 

10 B.Zelaj Lagje Nr. 1 Kukës 25,537.8 

11 G.K... Lagje Nr. 1 Kukës 29,750.6 

12 S.Rexha  Lagje Nr. 1 Kukës 75,600.3 

13 F.Markaj Lagje Nr. 1 Kukës 20,356.3 

14 I. Gjuta Shtiqen, Kukës 19,550.2 

15 A.Halilaj Lagje Nr. 1 Kukës 39,839 

16 I.Onuzi Nange, Kukës 36,478.4 

17 S.Korbi Shtiqen, Kukës 16,285 

18 D.Halilaj Canaj, Bicaj, Kukës 11,317.3 

19 H. Rexha Lagje Nr. 1 Kukës 32,385.8 

20 J. Rexha Lagje Nr. 1 Kukës 80,040 

21 K.Korbi Lagje Nr. 3 Kukës 17,642.1 

22 U.Shehu Lagje Nr. 3 Kukës 38,725.4 

23 S.Veseli Lagje Nr. 3 Kukës 36,039.2 

24 B.Gjana Lagje Nr. 1 Kukës 26,378.4 

25 A.Muja Lagje Nr. 3 Kukës 52,664.7 

26 I.Rexha Lagje Nr. 1 Kukës 34,905.8 

27 G.Rexhmati Lagje Gostil, Kukës 31,954.8 

28 E.N...  Lagje Nr. 1 Kukës 50,582.2 

29 B.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 40,893.5 

30 Z.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 58,196.7 

31 Sh.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 60,632.9 

32 G.Hallaçi Lagje Nr. 1 Kukës 28,951.1 

33 R.Zelaj Lagje Nr. 3 Kukës 42,732.5 

34 R.Cenaj Lagje Gostil, Kukës 45,144 

35 R.Cenaj Lagje Gostil, Kukës 13,694.2 

36 A.Petku Koder Lume, ShtiqenKukës 78,888.5 

37 Sh.Kovaçi Lagje Nr. 1 Kukës 77,102.1 

38 Y.Duraku Lagje Nr. 1 Kukës 34,047.2 

39 I.Dida Lagje Nr. 3 Kukës 16,419.9 

40 S.Syla Lagje Nr. 1 Kukës 44,550.2 

41 K.Demaj Lagje Nr. 1 Kukës 41,655.1 

42 D.Matmuja Lagje Nr. 1 Kukës 20,834.9 

43 K.Hallaci Lagje Nr. 1 Kukës 45,668.7 

44 S.Hallaci Lagje Nr. 1 Kukës 45,181.8 

45 E.Haziraj Lagje Nr. 5 Kukës 40,788.2 

46 F.Spahia Myç-Mamëz, Kolsh, Kukës 19,976.3 

47 S.Haziraj Lagje Nr. 5 Kukës 25,345.4 

48 Sh.Haziraj Lagje Nr. 5 Kukës 25,555.9 
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49 S.N... Lagje Nr. 1 Kukës 13,893.2 

50 S.N... Gjegjan, Terthore, Kukës 13,653.1 

51 D.Elezaj Lagje Nr. 5 Kukës 20,295.4 

52 Y.Syla Lagje Nr. 1 Kukës 43,150.3 

53 A.Haziraj Lagje Nr. 5 Kukës 14,944.4 

54 Sh.Laci Lagje Nr. 1 Kukës 48,225 

55 M.Duraku Lagje Nr. 1 Kukës 29,594.3 

56 Z.Dema Lagje Nr. 1 Kukës 19,288.7 

57 F.K... Lagje Nr. 1 Kukës 77,154.7 

58 A.Islamaj Lagje Nr. 1 Kukës 48,096.7 

59 M.Dida Lagje Nr. 3 Kukës 17,370.7 

60 D.Kurdina Lagje Nr. 1 Kukës 29,472.6 

61 M.Cenaj Lagje Nr. 3 Kukës 31,132.3 

62 M.Matmuja Lagje Nr. 1 Kukës 30,596.1 

63 Sh.Matmuja Lagje Nr. 1 Kukës 30,267.1 

64 Z.Muçmata Lagje Nr. 1 Kukës 31,898.9 

65 A.Thaçi Lagje Nr. 1 Kukës 29,362.4 

66 S.Thaçi Lagje Nr. 1 Kukës 29,646.9 

67 D. Gjapri   Fshati Matranxh 46,779.1 

68 K.Sula Lagje Nr. 1 Kukës 8,965 

69 Sh.Metallari Lagje Nr. 3 Kukës 72,093.2 

70 A.Palushi Lagje Nr. 1 Kukës 16,714.3 

71 H.Dida Lagje Nr. 3 Kukës 12,208.8 

72 D. Gashi Lagje Nr. 1 Kukës 44,949.9 

73 B.Thaçi Lagje Nr. 1 Kukës 38,616.8 

74 I.Hallaçi Lagje Nr. 1 Kukës 30,482.6 

75 J.Elezaj                        Lagje Nr. 5 Kukës 49,271.2 

76 I.N... Lagje Nr. 1 Kukës 40,720.7 

77 L.Zelaj Lagje Nr. 3 Kukës 14,352.2 

78 N.Axhami Lagje Nr. 1 Kukës 17,349.3 

79 V.Ademaj Lagje Nr. 1 Kukës 18,374.1 

80 H.Nika Lagje Gostil, Kukës 20,265.8 

81 Sh.Cenaj Lagje Gostil, Kukës 35,076.9 

82 Xh.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 28,329.3 

83 V.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 17,957.9 

84 Xh.Cengu Lagje Nr. 5, Kukës 26,667.9 

85 E.Duraku Lagje Nr. 1, Kukës 62,740 

86 H.Nika Lagje Gostil, Kukës 20,265.8 

87 Sh.Cenaj Lagje Gostil, Kukës 35,076.9 

88 Xh.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 28,329.3 

89 V.Sopaj Lagje Gostil, Kukës 17,957.9 

90 Xh.Cengu Lagje Nr. 5, Kukës 26,667.9 

91 E.Duraku Lagje Nr. 1, Kukës 62,740 

92 F.Sopaj Lagje Nr. 3, Kukës 878.4 

93 Sh.Rexhmati Lagje Nr. 1, Kukës 51,322.4 

94 S.Shehu Lagje Nr. 1, Kukës 29,474.2 

95 G.Koloshi  Lagje Nr. 3, Kukës 5,693.2 

96 K.Dema Lagje Nr. 1, Kukës 124,965.2 

97 Sh.Cenaj Lagje Gostil, Kukës  104,604 

98 D.Matmuja Lagje e Re, Kukës 20,834.9 

99 I.Dida Lagje Nr. 3, Kukës 16,419.9 

100 R.Mici Lagje Gostil, Kukës  134,129.2 

101 A.Beqiraj Lagje Nr. 1, Kukës 133,620.9 

102 E.Bytyçi Lagje Nr. 1, Kukës 89,113.5 

103 S.Haziraj Lagje Nr. 5, Kukës 25,345.4 

104 D.K... Lagje Nr. 1, Kukës 14,312.7 

105 D.Elezaj Lagje Nr. 5, Kukës 17,818.1 

106 F. Spahia Myç Mamëz, Kukës 19,976.3 

107 M.Duraku Lagje Nr. 1, Kukës 29,594.3 

108 G.Myzyraj Lagje Nr. 1, Kukës 48,006.2 

109 K.Sula Bushtrice, Kukës 53,470.7 

110 S.Palushi Lagje Nr. 2, Kukës 44,461.4 

Totali 4,168,459.4 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 
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Aneksi nr.2/10:  Lista e debitorëve për taksën e ndikimit në infrastrukturë - 2020 
Nr. Emër Atësi Mbiemër Vendndodhja Detyrimi/Taksa Ndik.Inf. 0.5% (lekë) 

1 H.Rexha Qinamake, Surroj, Kukës 13982.1 

2 V.Rexha Qinamake, Surroj, Kukës 15525 

3 S.Rexha Qinamake, Surroj, Kukës 21063.6 

4 I.Rexha Qinamake, Surroj, Kukës 34761.1 

5 D.Morina Lagje Nr. 1, Kukës 14714.1 

6 J.Demhasa Lagje Nr. 1, Kukës 43606 

7 G.Braha Lagje Nr. 1, Kukës 32895.7 

8 R.Domi Lagje Nr. 1, Kukës 58412.2 

9 G.Myzyraj Lagje Nr. 1, Kukës 50723.7 

10 Q.Elezaj Lagje Nr. 5, Kukës 228829 

11 A.Cengu Krenzë, Shtiqen, Kukës 271263.8 

12 N.Koleci Lagje Nr. 1, Kukës 100019.5 

13 S.Mustafa Shtiqen, Kukës 23884.7 

14 S.Syla Lagje Nr. 1, Kukës 25251.6 

15 K.Kurdina Lagje Nr. 1, Kukës 5527 

16 F.Vllaqa Lagje Nr. 5, Kukës 19778.9 

17 B.Muja Shtiqen, Kukës 15714.2 

18 Xh.Rexha Shtiqen, Kukës 34386 

19 A.Gjuta Shtiqen, Kukës 28303 

20 A.O... Lagje Nr. 1, Kukës 171658.8 

21 Xh.Shahu Lagje Nr.2, Kukës 17089.4 

22 Q.Salihu Lagje Nr.2, Kukës 6405.4 

23 V.Visha  Lagje Nr.2, Kukës 6405.4 

24 K.Mucmata  Lagje Nr.2, Kukës 19216.3 

25 Q.Zharku Lagje Nr.2, Kukës 6405.4 

26 V.Hereni Lagje Nr.6, Kukës 4030.1 

Totali 1,269,852 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 
Aneks nr.2/11: Aktmarrëveshjet e lidhura në vitin 2018-2019-2020 
Nr. Akt-marrëveshja Subjekti Detyrimi  

Total në 

lekë 

Pagesa 

deri në 

30% 

Detyrimi 

me 

marrëveshje 

Shuma e 

Paguar 

në lekë 

Shuma e 

Mbetur 

në lekë 

1 Nr. 3607 Prot, dt.14.09.2018  B...-Xh 1,026,280 0 1,026,280 1,026,280 0 

2 Nr.891 Prot, dt.20.03.2019 E...- B... 340,663 85,166 255,497 28,389 227,108 

3 Nr.716 Prot, dt.06.032019 H...-k 1,174,986 391,662 783,324 783,324 0 

4 Nr.1274 Prot, dt.17.04.2019 K...Morina 37,700 7,540 30,160 30,160 0 

5 Nr.872 Prot, dt.19.03.2019 A...Cenaj 288,982 72,246 216,736 119,500 97,236 

6 Nr.875 Prot, dt.19.03.2019 K...Murataj 67,571 16,295 50,676 50,676 0 

7 Nr.1309 Prot, dt.18.04.2019 S...Murga 284,980 71,235 213,745 213,745 0 

8 Nr.3379 Prot, dt.16.10.2019 I... 625,000 227,252 415,625 415,625 0 

9 Nr.2575 Prot, dt.20.08.2019 F... 469,350 117,337 352,013 352,013 0 

10 Nr.2712 Prot, dt.03.09.2019 ALUIZMI 517,500  517,500 517,500 0 

11 Nr.1275 Prot, dt.17.04.2019 Ç... 175,300 43,825 128,475 128,475 0 

12 Nr.1697 Prot, dt.20.05.2019 B...Kakeli 39,272 9,818 29,455 29,455 0 

13 Nr.984 Prot, dt.28.03.2019 E...Chrome 796,821 199,205 597,616 597,616 0 

14 Nr. 2850 Prot, 02.10.2020 Dega Doganore 1,430,782  1,430,782 1,430,782 0 

15 Nr. 3877 Prot, 29.07.2020 N... 415,546 112,887 338,659 338,659 0 

16 Nr. 4901 Prot, 08.10.2020 E...drading 537,333 134,334 402,999 402,999 0 

17 Nr. 3150 Prot, 19.06.2020 V...Dedaj 897,384 300,000 597,384 597,384 0 

18 Nr. 3036 Prot, 15.06.2020 T...Alb Krom 4,417,074  4,417,074 4,417,074 0 

19 Nr. 5147 Prot, 21.10.2020 K...Chrome  1,205,880  1,205,880 1,205,880 0 

Totali    3,266,478 324,344 

Burimi: Bashkia Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 
 
 
 
 



183 
 

Aneks nr.3/1: Llog 212 

  NDERTESA 

Data e 

hyrjes,viti 

Vlera e 

shpenz.  

Kapitale Vlera e blerjes 

Personi 

pergjegjes 

Vlera e ak.e 

amortizimit 

212 Drejtoria Rajonale Arsimore Kukes 1982 S'ka 7,000,000  Bashkia Kukes              2,660,000  

212 Shkolla E Mesme "Havzi Nela" 1994 S'ka 48,751,607  Bashkia Kukes            12,675,418  

212 Shkolla "Lidhja E Prizerenit" 1982 S'ka 16,563,200  Bashkia Kukes              6,294,016  

212 Shkolla "Avni Rustemi" 1988 S'ka 10,002,000  Bashkia Kukes              3,200,640  

212 Shkolla" Riza Spahiu" 1992 S'ka 17,060,000  Bashkia Kukes              4,776,800  

212 Palester Shkolla"Lidhja E Prizrenit" 2015 S'ka 12,090,818  Bashkia Kukes                 604,541  

212 Shkolla " Bajram Curri" 1970 S'ka 13,558,000  Bashkia Kukes              6,779,000  

212 Shkolla 9 Vjeçare " Bajram Curri" 2016 S'ka 135,581,330  Bashkia Kukes              5,423,253  

212 Konvikti "20 Dëshmoret"Kukës 1982 S'ka 26,284,000  Bashkia Kukes              9,987,920  

212 Konvikti I Ri I Vajzave 2014 S'ka 71,428,794  Bashkia Kukes              4,285,728  

212 Qendra Kulturore e Fëmijve Kukës 1978 S'ka 716,000  Bashkia Kukes                 300,720  

212 Kopshti i Lagjes Nr 1 1974 S'ka 560,000  Bashkia Kukes                 257,600  

212 Kopshti i Lagjes Nr 2 1982 S'ka 293,000  Bashkia Kukes                 111,340  

212 Kopshti i Lagjes Nr 5 1986 S'ka 317,000  Bashkia Kukes                 107,780  

212 Cerdhe e Lagjes Nr 1 1978 S'ka 2,838,156  Bashkia Kukes              1,192,026  

212 Cerdhe e Lagjes Nr 2 1978 S'ka 200,000  Bashkia Kukes                   84,000  

212 Cerdhe eLagjes Nr 5 1978 S'ka 713,033  Bashkia Kukes                 299,474  

212 Shkolla e Mesme "Ahmet Voka"Gostil 1985 S'ka 2,570,000  Bashkia Kukes                 899,500  

212 Shkolla 8 Vjecare Gostil 1965 S'ka 472,000  Bashkia Kukes                 259,600  

212 Pallati i Kultures Kukës 1985 S'ka 9,087,963  Bashkia Kukes              3,180,787  

212 Muzeu Kukës Shtëpia Isa Elezit 1975 S'ka 800,000  Bashkia Kukes                 360,000  

212 Muzeu  Etnografik 2014 S'ka 25,000,000  Bashkia Kukes              1,500,000  

212 Lapidari "Lidhja e Prizerenit" 1975 S'ka 35,000  Bashkia Kukes                   15,750  

212 Lapidari " Luftës me Serbin" 1978 S'ka 18,000  Bashkia Kukes                     7,560  

212 Lapidari "Skënderbeut"Busti 8000 1986 S'ka 727,000  Bashkia Kukes                 247,180  

212 LAPIDARI {Vetem Piedestali Tek Konvikti} 1985 S'ka 8,000  Bashkia Kukes                     2,800  

212 Busti I "Shote Galices"Busti 12000$ 1965 S'ka 1,100,000  Bashkia Kukes                 605,000  

212 Lapidari Te Ura E Drinit Te Bardhe 1982 S'ka 30,000  Bashkia Kukes                   11,400  

212 Markata Te Tregu 1995 S'ka 3,490,290  Bashkia Kukes                 872,573  

212 Godina E Bashkise Kukes 1978 S'ka 9,159,649  Bashkia Kukes              3,847,053  

212 GARAZHD MAKINE(Tek Ish Zyrat E Nshn) 1985 S'ka 169,735  Bashkia Kukes                   59,407  

212 Parking + Garazhd 1980 S'ka 200,000  Bashkia Kukes                   80,000  

212 Sera + Rrethim Zyra 1984 S'ka 560,000  Bashkia Kukes                 201,600  

212 Banesa Lagjes Nr 1 1975 S'ka 29,574,083  Bashkia Kukes            13,308,337  

212 Banesa Lagjes Nr 2 1975 S'ka 5,993,094  Bashkia Kukes              2,696,892  

212 Banesa e Lagjes Nr 3 1975 S'ka 7,574,253  Bashkia Kukes              3,408,414  

212 Banesa eLagjes Nr 4 1975 S'ka 5,116,360  Bashkia Kukes              2,302,362  

212 Banesa e Lagjes Nr 5 1975 S'ka 5,845,086  Bashkia Kukes              2,630,289  

212 Banesa e Lagjes Nr 6 1986 S'ka 3,312,428  Bashkia Kukes              1,192,474  

212 Banesa Gostil 1980 S'ka 4,703,856  Bashkia Kukes              1,881,542  

212 Zyrat e Ish Ndermarrjeve të Sherbimeve 1989 S'ka 25,000  Bashkia Kukes                     7,750  

212 Magazina 1979 S'ka 1,151,200  Bashkia Kukes                 471,992  

212 Fidanishtja Nange 1980 S'ka  4,182,000  Bashkia Kukes              1,672,800  

212 Shkolla  Arren 2015 S'ka 11,527,124  Nj.Ad.Arren                 576,356  

212 Ndertesa E Njesise Administrative Arren  2007 S'ka  23,273,827  Nj.Ad.Arren              3,025,598  

212 Ndertesa E Njesise Administrative Bushtrice 2010 S'ka 3,214,541  Nj.Ad.Bushtrice                 321,454  

212 Qendra Shendetesore 2008 S'ka 25,661,450  Nj.Ad.Bushtrice              3,079,374  

212 Ndertesa Shkollore 2009 S'ka  5,678,383  Nj.Ad.Bushtrice                 624,622  

212 Ndertime Te Tjera 2003 S'ka  20,422,368  Nj.Ad.Bushtrice              3,471,803  

212 Ndertesa E Njesise Administrative Gryke Caje 2008 S'ka 2,439,260  Nj.Ad.Gryke Çaje                 292,711  

212 Qendra Shendetesore Gryke Caje  2006 S'ka 12,948,403  Nj.Ad.Gryke Çaje              1,812,776  

212 Zyrat E Komunes Kati I 1996 S'ka 1,125,000  Nj.Ad.Kalis                 270,000  

212 Zyrat Ekomunes Kati II 2002 S'ka 4,420,000  Nj.Ad.Kalis                 795,600  

212 Shkolla 8-Vjecare  Gurre 1996 S'ka 5,700,000  Nj.Ad.Kalis              1,368,000  

212 Shkolla  E Mesme  Kalis  1995 S'ka 39,270,642  Nj.Ad.Kalis              9,817,661  

212 Shkolla E Re Koder Geshtenje 2014 S'ka  5,179,000  Nj.Ad.Kalis                 310,740  

212 Ambulanca  Prahlisht 2012 S'ka 1,154,200  Nj.Ad.Kalis                   92,336  

212 Nd. Komunes Shishtavec 2014 S'ka 8,300,000  Klodjan Grisha                 498,000  

212 Shk.M.Shishtavec 2014 S'ka  17,129,265  Klodjan Grisha              1,027,756  

212 Shk.9-Vj. Shishtavec 2014 S'ka 7,090,574  Klodjan Grisha                 425,434  

212 Shk.  Novosej 2014 S'ka 13,504,944  Klodjan Grisha                 810,297  

212 Shk. Kollovoz 2014 S'ka 11,700,000  Klodjan Grisha                 702,000  

212 Shk. Borje 2014 S'ka 13,063,158  Klodjan Grisha                 783,789  
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212 Shk. Cernaleve 2014 S'ka 11,734,161  Klodjan Grisha                 704,050  

212 Shk. Shtreze 2014 S'ka 9,114,500  Klodjan Grisha                 546,870  

212 Sh.Oreshk 2014 S'ka 5,200,592  Klodjan Grisha                 312,036  

212 Q.Sh.Shishtavec 2014 S'ka 5,771,051  Klodjan Grisha                 346,263  

212 Q.Sh.Borje 2014 S'ka 1,200,000  Klodjan Grisha                   72,000  

212 Q.Sh.Oreshk 2014 S'ka 2,485,000  Klodjan Grisha                 149,100  

212 Rikonstruksion Shkolla 9-Vjecare Koder -Lume  2014 S'ka 9,643,616  Nj.Ad.Shtiqen                 578,617  

212 Rikonstruksion Shkolla Mesme Shtiqen 2014 S'ka 2,909,326  Nj.Ad.Shtiqen                 174,560  

212 Rikonstruksion Komuna 2014 S'ka 2,804,319  Nj.Ad.Shtiqen                 168,259  

212 Ndertim Ambulance Krenx 2014 S'ka 1,036,898  Nj.Ad.Shtiqen                   62,214  

212 Rikonstruksion I Ambulancave  2014 S'ka 840,000  Nj.Ad.Shtiqen                   50,400  

212 Rikonstruksion I Zyrave Te Gj/C  2014 S'ka 520,000  Nj.Ad.Shtiqen                   31,200  

212 Shkolla 9-Vjeçare Qinamak 2001 S'ka 9,934,163  Nj.Ad.Surroj              1,887,491  

212 Shkolla Fillore Fsh.Fushar (Shpia E Jakup Vates ) 2000 S'ka 1,450,000  Nj.Ad.Surroj                 290,000  

212 Shkolla 9-Vjeçare  Surroj 1977 S'ka  4,879,360  Nj.Ad.Surroj              2,098,125  

212 Shkolla Fillore Fsh.Aliaj (Shpia E Isak Rasimit) 1996 S'ka 600,000  Nj.Ad.Surroj                 144,000  

212 Shkolla Fillore Trull 2005 S'ka  3,278,260  Nj.Ad.Surroj                 491,739  

212 Shkolla 9-Vjeçare Qinamak 2014 S'ka 33,580,296  Nj.Ad.Surroj              2,014,818  

212 Zyrat E Njesise Administrative 1985 S'ka  670,000  Nj.Ad.Surroj                 234,500  

212 Ambulanca Fushar 2005 S'ka 1,670,810  Nj.Ad.Surroj                 250,622  

212 Qendra Shendetsore Surroj 2005 S'ka 6,386,754  Nj.Ad.Surroj                 958,013  

212 Shkolla    Topojan 2014 S'ka 4,351,422  Nj.Ad.Topojan                 261,085  

212 Shkolla Brekije 2014 S'ka  12,625,293  Nj.Ad.Topojan                 757,518  

212 Komuna Topojan 2014 S'ka 3,607,700  Nj.Ad.Topojan                 216,462  

212 Shkolla Xhaferaj  2014 S'ka 4,102,826  Nj.Ad.Topojan                 246,170  

212 Shkolla Turaj 2014 S'ka 1,325,000  Nj.Ad.Topojan                   79,500  

212 Lapidari Topojan 2014 S'ka 1,794,484  Nj.Ad.Topojan                 107,669  

212 Mure Rrethuse Shk Topojan 2014 S'ka 10,808,054  Nj.Ad.Topojan                 648,483  

212 Ndertesa Shkolla Malqene 2007 S'ka 3,522,000  Nj.Ad.Ujmisht                 457,860  

212 Ndertesa Shkolla Tejdrine 2007 S'ka 9,332,000  Nj.Ad.Ujmisht              1,213,160  

212 Ndertesa Shkolla Ujmisht 2007 S'ka 1,666,130  Nj.Ad.Ujmisht                 216,597  

212 Ndertesa Shkolla Ujmisht(Skavice) 2007 S'ka  891,000  Nj.Ad.Ujmisht                 115,830  

212 Ndertesa Shkolla Lusen 2007 S'ka  10,247,900  Nj.Ad.Ujmisht              1,332,227  

212 Ndertesa Shkolla  Zall   Lusen 2007 S'ka 3,400,770  Nj.Ad.Ujmisht                 442,100  

212 Komuna Ujmisht 2006 S'ka 3,950,000  Nj.Ad.Ujmisht                 553,000  

212  Qendra  Shendetesore Ujmisht 2007 S'ka 12,689,129  Nj.Ad.Ujmisht              1,649,587  

212 Mure Rrethuse  2009 S'ka 669,200  Nj.Ad.Ujmisht                   73,612  

212 Ndertesa e Njesise Admin Kolsh 2010 S'ka 13,737,268  Tal Lleshi              1,373,727  

212 Ndertesa e Njesise Admin Zapod 1995 S'ka  7,800,000  Zllatmir Qejvani              1,950,000  

212 Shkolla e Mesme Zapod 2002 S'ka 32,026,153  Zllatmir Qejvani              5,764,708  

212 Shkolla e Mesme(e vjeter)Zapod 1996 S'ka  7,374,276  Zllatmir Qejvani              1,769,826  

212 Shkolla Fillore Orçikel 1992 S'ka 7,810,723  Zllatmir Qejvani              2,187,002  

212 Shkolla 9 vjeçare Lojme 1999 S'ka 9,361,504  Zllatmir Qejvani              1,965,916  

212 Shkolla 9 vjeçare Orgjost 2005 S'ka  16,546,912  Zllatmir Qejvani              2,482,037  

212 Shkolla 9 vjeçare Orgjost  1 2002 S'ka  7,500,000  Zllatmir Qejvani              1,350,000  

212 Shkolla 9 vjeçare Bele 2000 S'ka 7,813,884  Zllatmir Qejvani              1,562,777  

212 Kopeshti i Femijeve Zapod 1996 S'ka 1,040,850  Zllatmir Qejvani                 249,804  

212 Ambulanca  Zapod 1998 S'ka 1,900,000  Zllatmir Qejvani                 418,000  

212 Ambulanca  Orçikel 2002 S'ka 995,458  Zllatmir Qejvani                 179,182  

212 Ambulanca  Pakisht 2002 S'ka 7,815,000  Zllatmir Qejvani              1,406,700  

212 Ambulanca  Kosharisht 2005 S'ka 995,458  Zllatmir Qejvani                 149,319  

212 Kopshti Pakisht 2004 S'ka 653,851  Zllatmir Qejvani                 104,616  

212 Shkolla Bardhoc 1978 S'ka 5,669,795  Bilbil Shahu              2,381,314  

212 Shkolla Bardhoc I ri 1984 S'ka 954,600  Bilbil Shahu                 343,656  

212 Shkolla Gjegjan 2008 S'ka 6,193,380  Bilbil Shahu                 743,206  

212 Shkolla Morin 1978 S'ka 5,026,074  Bilbil Shahu              2,110,951  

212 Shkolla Pobreg 2014 S'ka 19,463,192  Bilbil Shahu              1,167,792  

212 Shkolla Breglume 1978 S'ka 1,151,701  Bilbil Shahu                 483,714  

212 Kopshti Morin 1978 S'ka 1,295,731  Bilbil Shahu                 544,207  

212 Kopshti Gjegjan 1984 S'ka 28,392  Bilbil Shahu                   10,221  

212 Lapidar 1970 S'ka 11,000  Bilbil Shahu                     5,500  

212 Lapidar 1984 S'ka 13,800  Bilbil Shahu                     4,968  

212 Q.Shendetesore Pobreg 2007 S'ka 4,020,624  Bilbil Shahu                 522,681  

212 Ambulance fshati Pobreg  2002 S'ka 355,000  Bilbil Shahu                   63,900  

212 Q.Shendetesore B.lume 2006 S'ka 1,533,211  Bilbil Shahu                 214,650  

212 Objekti Zyrat e komunes 2002 S'ka 5,293,512  Bilbil Shahu                 952,832  

212 Objekti  Zyrat e vjetra 1985 S'ka 1,065,364  Bilbil Shahu                 372,877  
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212 Varreza 2014 S'ka 1,186,902  Osman Abazi                   71,214  

212 Ndertes E Njesise Admin 2010 S'ka 11,392,137  Osman Abazi              1,139,214  

212 Ndertesa Shkollore 2012 S'ka  30,636,876  Osman Abazi              2,450,950  

212 Qendra Shendetesore 2012 S'ka 11,551,014  Osman Abazi                 924,081  

212 Ndertesa e Njesise administrative(e reja) 2008 S'ka 20,621,000  Nj.Ad.Bicaj              2,474,520  

212 Ndertesa e Njesise administrative(e vjetra) 2005 S'ka 3,915,820  Nj.Ad.Bicaj                 587,373  

212 Qendra e Sherbimit Komunitar Bicaj 2005 S'ka 7,785,000  Nj.Ad.Bicaj              1,167,750  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Bicaj 2000 S'ka 269,064  Nj.Ad.Bicaj                   53,813  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Nange 2010 S'ka 250,000  Nj.Ad.Bicaj                   25,000  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Bushat 2004 S'ka 650,000  Nj.Ad.Bicaj                 104,000  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Kolesian 2003 S'ka  880,000  Nj.Ad.Bicaj                 149,600  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Tershen 2011 S'ka 290,000  Nj.Ad.Bicaj                   26,100  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Gabrrice 2001 S'ka 2,812,523  Nj.Ad.Bicaj                 534,379  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Domaj 2002 S'ka 220,000  Nj.Ad.Bicaj                   39,600  

212 Ndertese Shkolla 9 vjeçare Nange(e reja) 2011 S'ka 38,463,000  Nj.Ad.Bicaj              3,461,670  

212 Ndertese Shkolla e mesme  Bicaj 1989 S'ka  1,250,000  Nj.Ad.Bicaj                 262,500  

212 Rikonstruksion i Shkolles Mesme 2002 S'ka 3,300,000  Nj.Ad.Bicaj                 594,000  

212 Rikonstruksion i Shkolles 9 vjeçare Bicaj 2005 S'ka 5,000,000  Nj.Ad.Bicaj 750,000  

212 Rikonstruksion i Shkolles 9 vjeçare Nange 2002 S'ka 274,608  Nj.Ad.Bicaj 49,429  

212 Ndertim i ambienteve te jashtme te Nj.Ad Bicaj 2002 S'ka  1,987,000  Nj.Ad.Bicaj 357,660  

212 Qendra Shendetesore Bicaj 2002 S'ka 16,844,731  Nj.Ad.Bicaj 3,032,052  

212 Depo e Qendres Shendetesore Bicaj 2004 S'ka  210,000  Nj.Ad.Bicaj  33,600  

212 Mulliri Tershene 2004 S'ka 250,000  Nj.Ad.Bicaj 40,000  

212 Muri rrethues 2010 S'ka 299,820  Nj.Ad.Bicaj  29,982  

212 Depo e Ujit Nange 2003 S'ka  1,820,140  Nj.Ad.Bicaj 309,424  

212 Depo (godina) Gabrrice 2003 S'ka 1,590,700  Nj.Ad.Bicaj 270,419  

212 Ura Perroi Canaj 2011 S'ka  400,000  Nj.Ad.Bicaj 36,000  

212 Kopeshtet  e femijeve 2001 S'ka  7,787,130  Nj.Ad.Bicaj 1,479,555  

212 Kabina elektrike Gabrrice 2002 S'ka 1,494,500  Nj.Ad.Bicaj 269,010  

212 Ndertesa P.M.N.Z. Kukes  S'ka  524,790  Luan Kerxhaliu 
   SHUMA  TOTALE  212  

 
1,267,759,556 

 

204,364,336  

 

 
 

 

Aneksi nr.5/1: Evidenca përmbledhëse e realizimit të detyrave të rekomanduara për Bashkinë Kukës në 

auditimin e fundit (Formulari nr. 12) 

Nr

. 

Lloji 

i 

Rekomandimit 

Rekom

andime 

Gjithsej 

në 

numër 

Nga këto: Nga rekomandimet gjithsej sa me dëme ekonomike 

Pranua

r në 

numër 

Zbatua

r në 

numër 

Zbatua

r pjesor  

numër 

Pa  

zbatu

ar në 

numë

r 

Rekomanduar 
Pranuar 

 

Zbatuar 

 
Në Proces 

Civil apo 

Penal 

në  000/lek 

Pazbatuar 

(Pa fill procedura) 

Nr

Pe

rs 

Në 

000/lek

ë 

Nr. 

Pers

. 

Në 

000/le

kë 

Nr. 

Pers

. 

Në 

000/le

kë 

Nr. 

Pers 
Në 000/lekë 

a b 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

I. Në fushën e legjislacionit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 Shfuqizim akti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 Përmirësim akti 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

II. 
Masa Organizative (Gjithsej, Në vlerë) 

18 18 7 9 2 19 
4,150,0

00 
19 

4,150,

000 
0 0 0 19 4,150,000 

III

. Masa Shpërblim Dëmi 
23 13 0 1 12 18 

59,060,

641 
13 

16,69

1,582 
5 

265,7

62 
1 8 340,561 

 (Nga të cilat nuk janë kontabilizuar, në Financë)  0 0 0 0          

 Mungesë të ardhurash 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 (Nga të cilat nuk janë kontabilizuar, në Financë) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

IV

. MASA  DISIPLINORE                  
16 16 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 (Nga të cilat nuk janë nxjerrë urdhrat, vendimet) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

V. Masa Administrative 3 3 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Nga të cilat:      0 0 0 0 0 0 0 0 0 

1 
Gjobat e  Inspektorateve  

1 0 1 0 0 1 50,000 1 
50,00

0 
1 

50,00

0 
0 0 0 

2 (Nga të cilat nuk janë kontabilizuar në Financë) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 Gjobat e APP 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

4 (Nga të cilat nuk janë kontabilizuar në Financë) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

5 Për Auditimin e Brendshëm 1 0 0 0 1          

 
TOTALI 

60 50 24 10 16 37 
63,260,

641 
33 

20,89

1,582 
6 

315,7

62 
1 27 4,490,561 
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Aneksi nr.6/1: Gjobat e vendosura nga IMT të pa arkëtuara 
Nr. Shkresa Datë Subjekti  Gjoba-Vlera  Hapat për arkëtim 

2018 1,050,000  

1 Vendim nr. 27 08/01/2018 Z.Matmuja 100,000 Njoftim Detyrimi 

2 Vendim nr. 28 08/06/2018 L...Al 100,000 Njoftim Detyrimi 

3 Vendim nr. 29 16/08/2018 Sh.Bala 100,000 Njoftim Detyrimi 

4 Vendim nr. 30 20/08/2018 S. Iseberi 500,000  Njoftim Detyrimi 

5 Vendim nr. 31 12/10/2018 Xh.Neci 50,000  Njoftim Detyrimi 

6 Vendim nr. 38 02/10/2018 B.Çikaj 100,000 Njoftim Detyrimi 

7 Vendim nr. 34 12/10/2018 P. Ndoj 50,000  Njoftim Detyrimi 

8 Vendim nr. 35 12/10/2018 I.S 50,000  Njoftim Detyrimi 

2019 3,910,000  

1 Vendim nr. 36 13/02/2019 V.Deda 100,000  Njoftim Detyrimi 

2 Vendim nr. 39 05/04/2019 I.Gjoni 100,000  Njoftim Detyrimi 

3 Vendim nr. 41  05/04/2019 H. Guri 100,000  Njoftim Detyrimi 

4 Vendim nr. 42 05/04/2019 K.Bulica 100,000  Njoftim Detyrimi 

5 Vendim nr. 43 05/04/2019 E. Laci 100,000  Njoftim Detyrimi 

6 Vendim nr. 44 05/04/2019 Xh. Vata 100,000  Njoftim Detyrimi 

7 Vendim nr. 45 05/04/2019 B.Onuzi 100,000  Njoftim Detyrimi 

8 Vendim nr. 46 05/04/2019 B.Hoda 100,000  Njoftim Detyrimi 

9 Vendim nr. 47 05/04/2019 H. Hoda 100,000  Njoftim Detyrimi 

10 Vendim nr. 48 05/04/2019 B.Bileri 100,000  Njoftim Detyrimi 

11 Vendim nr. 49 05/04/2019 Xh.Tafhasi 100,000  Njoftim Detyrimi 

12 Vendim nr. 50 31/07/2019 T.Zhubi 200,000  Njoftim Detyrimi 

13 Vendim nr. 51 18/08/2019 K.Duraku 100,000  Njoftim Detyrimi 

14 Vendim nr. 52 23/10/2019 M.Dogjani 500,000  Njoftim Detyrimi 

15 Vendim nr. 53 08/11/2019 Xh. Kurpali 500,000  Njoftim Detyrimi 

16 Vendim nr. 54 08/11/2019 B. Hoda 500,000  Njoftim Detyrimi 

17 Vendim nr. 55 08/11/2019 B.K... 500,000  Njoftim Detyrimi 

18 Vendim nr. 56 08/11/2019 T.Cenaj 510,000  Njoftim Detyrimi 

2020 279,070,000  

1 Vendim nr. 57 21/01/2020 S. Duraku  500,000 Njoftim Detyrimi 

2 Vendim nr. 58 10/02/2020 Z. Hoda  500,000 Njoftim Detyrimi 

3 Vendim nr. 59  18/02/2020 I... sha   43,500,000 Njoftim Detyrimi 

4 Vendim nr .60 18/02/2020 I...sha   3,470,000 Njoftim Detyrimi 

5 Vendim nr. 61 18/02/2020 I...sha   500,000 Njoftim Detyrimi 

6 Vendim nr. 62 18/02/2020 I...sha   500,000 Njoftim Detyrimi 

7 Vendim nr. 63 18/02/2020 I... sha   7,380,000 Njoftim Detyrimi 

8 Vendim nr. 66 11/05/2020 Z.Balavija  500,000 Njoftim Detyrimi 

9 Vendim nr. 67 15/05/2020 L... Invest sha 4,200,000 Njoftim Detyrimi 

10 Vendim nr. 68  26/05/2020 A. O...  50,000 Njoftim Detyrimi 

11 Vendim nr. 70 26/05/2020 B. Çikaj 50,000 Njoftim Detyrimi 

12 Vendim nr. 71 28/05/2020 V.Ademaj 500,000 Njoftim Detyrimi 

13 Vendim nr. 72 28/05/2020 H.Domi 50,000 Njoftim Detyrimi 

14 Vendim nr. 73 28/05/2020 Q.Shahu 50,000 Njoftim Detyrimi 

15 Vendim nr. 74 28/05/2020 E.Murtati 50,000 Njoftim Detyrimi 

16 Vendim nr. 75 28/05/2020 B.Ademaj 500,000 Njoftim Detyrimi 

17 Vendim nr. 76 28/05/2020 B. Jeminaj 500,000 Njoftim Detyrimi 

18 Vendim nr. 77 02/06/2020 S. Sula 500,000 Njoftim Detyrimi 

19 Vendim nr. 79 12/06/2020 B. Axhami 500,000 Njoftim Detyrimi 

20 Vendim nr. 80 12/06/2020 E.Shehu 500,000 Njoftim Detyrimi 

21 Vendim nr. 81 12/06/2020 S.Rexhmataj 500,000 Njoftim Detyrimi 

22 Vendim nr. 82 12/06/2020 F.Kovaçi 50,000 Njoftim Detyrimi 

23 Vendim nr. 83 12/06/2020 N.Shehu 20,000 Njoftim Detyrimi 

24 Vendim nr. 84 15/06/2020 A. Axhami 100,000 Njoftim Detyrimi 

25 Vendim nr. 85 22/06/2020 S. Murtati 500,000 Njoftim Detyrimi 

26 Vendim nr. 87 17/07/2020 D. Cubi 50,000 Njoftim Detyrimi 

27 Vendim nr. 88 25/09/2020 K...HidroPower 211,850,000  Njoftim Detyrimi 

28 Vendim nr. 89 25/09/2020 A.Petku 100,000  Njoftim Detyrimi 

29 Vendim nr. 90 25/09/2020 N.Hajdari 500,000  Njoftim Detyrimi 

30 Vendim nr. 91 09/10/2020 L.Hallaci 500,000  Njoftim Detyrimi 

31 Vendim nr. 92 19/10/2020 A.Palushi 100,000  Njoftim Detyrimi 

32 Vendim nr. 93 19/10/2020 I. Axhami  500,000  Njoftim Detyrimi 

Burimi: IMT Kukës, përpunoi grupi i auditimit 

 


