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SHKURTIME 
 

AAJM Aktive Afatgjata Jo Materiale 

AAM  Aktive Afatgjata Materiale 

AK Autoritet Kontraktor 

AQT Aktive të Qëndrueshme të Trupëzuara 

ASHK Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

BOE Bashkim i Operatorëve Ekonomikë 

FZHR Fondi i Zhvillimit të Rajoneve 

GMS Grupi i Menaxhimit Strategjik 

IFAC Federata Ndërkombëtare e Kontabilistëve 

INOTSAI Organizata Ndërkombëtare e Institucioneve Supreme të Auditimit 

IPSAS Standardet Ndërkombëtare të Kontabilitetit në Sektorin Publik 

ISA Standardet Ndërkombëtare të Auditimit 

ISSAI Standardet Ndërkombëtare të Institucioneve Supreme të Auditimit 

IT Teknologjia e Informacionit 

KLSH Kontrolli i Lartë i Shtetit 

KPP Komisioni i Prokurimit Publik 

KVO Komisioni i Vlerësimit të Ofertave 

LPP Ligji i Prokurimit Publik 

MFK Menaxhimi Financiar dhe Kontrolli 

MAB Manuali i Auditimit të Brendshëm 

NA Nëpunës Autorizues 

NJA Njësi Administrative 

NJAB Njësia e Auditimit të Brendshëm 

NJP Njësia e Prokurimit 

NZ Nëpunës Zbatues 

OE Operator Ekonomik 

PF Pasqyrat Financiare 

QKB Qendra Kombëtare e Biznesit 

SHA Shoqëri Anonime 

SHPK Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar 

SKK Standardet Kombëtare të Kontabilitetit 

UMF Udhëzim i Ministrisë së Financave 

VKB Vendim i Këshillit Bashkiak 

VKM Vendim i Këshillit të Ministrave 
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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit 

Në përputhje me objektin e auditimit, u auditua me zgjedhje mbi bazë materialiteti dhe risku 

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

auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit për të ardhurat dhe shpenzimet, mbajtja 

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

transaksionet financiare janë në përputhje me kërkesat ligjore, rregullat e institucionit dhe 

parimet për një qeverisje të mirë, në përmbushje të objektivave të institucionit të Bashkisë 

Skrapar dhe ligjit nr. 139/15 dt. 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, si dhe zbatimi i 

procedurave të prokurimit publik dhe të kontratave të lidhura. Për këto u analizuan pyetësorët 

e vetëvlerësimit, akt-rakordimet me thesarin duke shkarkuar transaksione financiare nga baza 

e të dhënave të thesarit, u krye analiza e posteve të bilancit dhe llogarive analitike me formatet 

shoqëruese të tyre duke prekur zonat e llogarive, 600 “paga”, 602 “shpenzime operative” dhe 

230-231 “investime”, u audituan prokurimet publike të zhvilluara nga Bashkia Skrapar nga 

data 01.01.2020 deri në datën 31.12.2021, etj. 

Për gjetjet e konstatuara janë mbajtur 14 Akte Konstatimi dhe 2 Akte Verifikimi, të cilat janë 

dorëzuar në protokollin e subjektit të audituar brenda afatit të përfundimit të auditimit. 

 

2. Përshkrim i gjetjeve dhe rekomandimeve kryesore 

Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Referimi 

në Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

1 Në auditimin e 11 procedurave me vlera të larta me fond limit 

621,488 mijë lekë, në 7 raste me fond limit 606,669 mijë lekë, janë 

konstatuar shkelje në aplikimin e kritereve jo në zbatim të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP, ku kriteret nuk janë në përputhje me zërat 

e preventivit dhe nuk i përshtaten procedurës së zhvilluar, veprime 

jo në përputhje me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, neni 1, 2, 20, si dhe neni 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 

24.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”, 

ndryshuar me ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe 

VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të 

prokurimit publik”. 

Pika 4.3., 

faqe 122-

140 

E lartë Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari 

i Autoritetit Kontraktor, Bashkia 

Skrapar, për çdo rast të procedurave të 

zhvilluara të ngrejë një grup pune me 

specialist të fushës (sipas llojit të 

procedurës), për hartimin e 

specifikimeve teknik dhe kritereve sipas 

llojit të procedurës, duke dhënë 

argumente për secilin kriter dhe të bëhen 

pjesë e dosjes. Argumentimi të bëhet 

duke u mbështetur në preventivin e 

punimeve, volumin dhe afatin e 

punimeve, si dhe të synohet eliminimi i 

zhvillimit të procedurave me 1 OE, duke 

vendosur kritere sipas llojit të 

procedurës dhe dhënë argumente për 

secilin kriter në zbatim të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP dhe sipas 

objekteve të prokuruar. 

2 Në auditimin e procedurave të prokurimit publik për blerje mallrash, 

në 2 raste procedura duhej të ishte ndarë në lote, konkretisht 

procedura e vitit 2020 me objekt “Blerje mjeti për largimin e 

mbetjeve dhe kosha për mbetjet” dhe procedura e vitit 2021 me 

objekt “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së 

mesme 2021”, pasi mallrat objekt prokurimi nuk janë të njëjta, 

veprime këto në kundërshtim me nenin 29 të VKM-së nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, 

ndryshuar me nenin 42 të VKM-në nr. 285/2021. 

Pika 4.3., 

faqe 122-

140 

E lartë Autoriteti Kontraktor, për 

punët/mallrat/shërbimet të cilat është e 

mundur ndarja e saj në lote, të marrë 

masa për hartimin e kërkesave të veçanta 

për secilin lot, pasi diversiteti që vjen 

nga kontratat e shumta apo lotet mund të 

përmirësojë konkurrencën dhe të rrisë 

efikasitetin. 

3 Në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i ujësjellësit të 

qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë”, 

procedurë në të cilën OE kanë paraqitur edhe nën kontraktor për 

zbatimin e punimeve, rezulton se Komisioni i Vlerësimit të Oferatve 

nuk ka pasqyruar në asnjë procesverbal apo raport përmbledhës 

miratimin e nënkontraktorit dhe faktin nëse përmbush apo jo 

kërkesat për kualifikim, veprim në kundërshtim me pikën 5 të nenit 

74 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar me pikën 5 të nenit 89 të VKM-së 

Pika 4.3., 

faqe 130-

133 

E lartë Komisioni për Vlerësimin e Ofertave, të 

marrë masa në procedurat ku lejohet 

nënkontraktimi që edhe dokumentet e 

nënkontraktorit t’i nënshtrohen 

vlerësimit nëse përmbushin apo jo 

kriteret kualifikuese, dhe AK të shprehet 

për miratimin ose jo të nënkontraktorit. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Referimi 

në Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

nr. 285, datë 19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik”. 

4 Nga auditimi i 11 procedurave të Bashkisë Skrapar me fond limit 

621,488 mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP në 8 procedura me vlerë kontrate 

577,473 mijë lekë ose 93% e vlerës së kontratave të lidhura, në të 

cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur 

fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, me 

pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar 

në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën 

totale të prokurimit prej 577,473 mijë lekë. 

9-11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 6 procedurave të 

Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike me fond limit 35,880 mijë 

lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të 

LPP në 3 procedura me vlerë kontrate 20,213 mijë lekë ose 56% 

e vlerës së kontratave të lidhura, në të cilat ofertat ekonomike të 

operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret 

e kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë lidhjen e kontratës me 

operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën totale të prokurimit 

prej 20,213 mijë lekë.  

Përkatësisht Bashkia Skrapar: 

1. Procedura me objekt “Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe 

kosha për mbetjet”, me fond limit 7,739 mijë lekë, me fitues OE 

“T.” shpk me vlerë të ofertës 7,699 mijë lekë.  

2. Procedura me objekt “Mbrojtje nga gërryerja e lumit të 

Çorovodës pranë ish - Vilave”, me fond limit 4,386 mijë lekë, me 

fitues BOE “2.” shpk & “A.” shpk me vlerë të ofertës 4,338 mijë 

lekë.  

3. Procedura me objekt “Mbrojtje nga lumi Guhak në krahun e 

majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë”, me fond limit 18,485 

mijë lekë, me fitues OE “D.” shpk me ofertë 16,859 mijë lekë.  

4. Procedura me objekt “Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit të 

Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë”, me fond limit 

441,251 mijë lekë, me fitues BOE “Sh.” shpk & “F.” shpk me 

ofertë 438,915 mijë lekë.  

5. Procedura me objekt “Sistemimi i ambienteve të jashtme dhe 

terrenet sportive të shkollës "Kahreman Ylli”, me fond limit 4,970 

mijë lekë, me fitues OE “F.” shpk me ofertë 4,593 mijë lekë.  

6. Procedura me objekt “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit 

të shkollës së mesme 2021”, me fond limit 1,569 mijë lekë, me 

fitues OE “S.” shpk me ofertë 1,568 mijë lekë.  

7. Procedura me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe 

Kakrukë”, me fond limit 100,106 mijë lekë, me fitues OE “D.” 

shpk me ofertë 89,363 mijë lekë.  

8. Procedura me objekt “Restaurimi i fasadave të objekteve të 

lagjes 5 Shtatori Çorovodë”, me fond limit 14,138 mijë lekë, me 

fitues OE “I.” shpk me ofertë 14,088 mijë lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3. faqe 136-171 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

Përkatësisht Ndërmarrja e Shërbimeve Publike: 

9. Procedura me objekt “Blerje fadrome e re për nevojat e 

Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, Skrapar”, me fond limit 

10,000 mijë lekë, me fitues OE “E.” shpk me ofertë 9,980 mijë 

lekë.  

10. Procedura me objekt “Blerje materiale ndërtimi 2020”, me 

fond limit 1,250 mijë lekë, me fitues OE “D.” me ofertë 1,240 mijë 

lekë.  

11. Procedura me objekt “Blerje materiale ndërtimi 2021”, me 

fond limit 7,997 mijë lekë, me fitues OE “B.” shpk me ofertë 7,983 

mijë lekë.  

Pika 4.3., 

faqe 122-

140 

E lartë 1. Kryetari i Bashkisë Skrapar, të 

analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të 

cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave 

kualifikuese të DST, me pasojë lidhjen e 

kontratës me operatorë ekonomikë të 

kualifikuar në kundërshtim me 

legjislacionin e prokurimit publik, për 

vlerën totale të prokurimit prej 577,473 

mijë lekë pa TVSH. Të konsiderojë 

faktin se kualifikimi i operatorëve 

ekonomikë të cilët nuk plotësojnë 

kriteret e DST, 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. 

2. Drejtori i Ndërmarrjes së Shërbimeve 

Publike, të analizojë dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave 

ekonomike të cilat nuk plotësojnë 

kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, 

me pasojë lidhjen e kontratës me 

operatorë ekonomikë të kualifikuar në 

kundërshtim me legjislacionin e 

prokurimit publik, për vlerën totale të 

prokurimit prej 20,213 mijë lekë pa 

TVSH. Të konsiderojë faktin se 

kualifikimi i operatorëve ekonomikë të 

cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, 

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. 

5 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit 

Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”, 

me vlerë 525,174,365 lekë me TVSH, fituar nga BOE “Sh.” sh.p.k 

Pika 4.4., 

faqe 146-

170 

E lartë Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën prej 

17,804,226 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh.sh.p.k 

& “F.” sh.p.k dhe nënkontraktori OE 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Referimi 

në Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

& “F.” dhe nënkontraktori OE “L.” sh.p.k, rezultuan diferenca në 

volume për zëra pune dhe punime të pakryera, në vlerën 17,804,226 

lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e 

punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 3, 

datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar, pika I.17, Udhëzimin nr. 2, datë 13.05.2005 

“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 dhe 8.3, si dhe 

kushtet e kontratës së sipërmarrjes së punimeve nr. 1436 prot., datë 

20.05.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Skrapar dhe BOE “Sh.” sh.p.k & “F.” dhe nënkontraktori OE “L.” 

sh.p.k. 

“L.” sh.p.k për punime të pakryera, 

diferenca në volume pune krahasuar me 

volumet e situacionuara, vendosje 

pajisje hidraulike të përdorura në 

stacionin e pompimit ,parashikuar në 

kontratën me nr. 1436 prot., datë 

20.05.2020 me objekt “Rehabilitim i 

Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe 

fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, 

Bashkia Skrapar”. 

6 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Mbrojtje nga lumi në krahun e majtë në 

zonën e quajtur Verori, Çorovodë”, me vlerë 20,231,893 lekë me 

TVSH, fituar nga OE “D.” SH.P.K, rezultuan diferenca në volume 

për zërin e punimeve: “Beton M-250 për trarë e soletë”, në vlerën 

139,416 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin 

e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 

3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar, pika I.17, Udhëzimin nr. 2, datë 13.05.2005 

“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 dhe 8.3, si dhe 

kushtet e kontratës së sipërmarrjes së punimeve nr. 2567 prot., datë 

19.08.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Skrapar dhe OE “D.” SH.P.K. 

Pika 4.4., 

faqe 171-

172 

E lartë Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën 

139,416 lekë pa TVSH nga OE “D.” 

SH.P.K për punime të pakryera në 

kontratën me nr. 2567 prot., datë 

19.08.2020 me objekt “Mbrojtje nga 

lum, në krahun e majtë në zonën e 

quajtur Verori, Çorovodë” vlerë kjo e 

cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të njësisë vendore. 

7 Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për 

punë publike me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe 

Kakrukë, Bashkia Skrapar”, me vlerë 107,236,550 lekë me TVSH, 

fituar nga OE “D.” SH.P.K , rezultuan diferenca në volume për zërin 

e punimeve: “Mbushje e kanalit me material gërmimi, rrafshim, 

ngjeshje me tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë e fortë” ,“Transport 

dheu me auto deri 5.0 km” dhe “F.V Tuba e rekorderi ujësjellësi 

PEd= 20-32 mm, PN 16”, në vlerën 463,900 lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 

10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 

ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 3, datë 

15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të 

ndërtimit” i ndryshuar, pika I.17, Udhëzimin nr. 2, datë 13.05.2005 

“Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 dhe 8.3, si dhe 

kushtet e kontratës së sipërmarrjes së punimeve e nr. 985 prot., datë 

08.04.2021 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë 

Skrapar dhe OE “D.” SH.P.K. 

Pika 4.4., 

faqe 172-

174 

E lartë Bashkia Skrapartë marrë masa për 

arkëtimin e vlerës prej 463,900 lekë pa 

TVSH nga shoqëria “D.” SH.P.K, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me 

nr. 985 prot., datë 08.04.2021 me objekt 

“Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës 

dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” vlerë 

kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të njësisë vendore. 

8 Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore për periudhën 2020-2021, u konstatua se në fillim të vitit 

2020 në Bashkinë Skrapar dhe NJA në mënyrë progresive janë 80 

subjekte debitore në vlerën 2,877 mijë lekë të kategorisë “biznes” 

dhe brenda vitit 2020, janë krijuar 22 subjekte në vlerën 1,543 

mijë lekë, duke arritur në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive 

në vlerën 4,420 mijë lekë. Në fund të vitit 2021 në Bashkinë 

Skrapar dhe NJA në mënyrë progresive janë 35 subjekte debitore 

të kategorisë “biznes” në vlerën 4,926 mijë lekë, nga të cilët 

brenda vitit 2021 janë krijuar 14 subjekte në vlerën 505 mijë lekë, 

e ndarë si më poshtë vijon: 

-16 subjekte “Biznesi i Madh” në vlerën 3,492 mijë lekë; 

-19 subjekte “Biznesi i Vogël dhe ambulant” në vlerën 1,433 mijë 

lekë. 

-Për debitorët të krijuar brenda vitit 2020 dhe 2021 nuk është 

përllogaritur rast pas rasti kamatvonesë për subjektet debitore. 

-Në raport me numrin e subjekteve debitorë përgjatë periudhës 

2020-2021, numri i masave shtrënguese është mesatarisht në masën 

30-40%, për më tepër nuk është vazhduar me marrjen e masave të 

tjera shtrënguese në rend shterues, si bllokimi i aktivitetit, vendosje 

e barrës hipotekore, barrë siguruese, deri në kallëzim penal.  

Pika 2.6., 

faqe 74-75 

E lartë Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 

të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimit tatimor për debitorët, duke 

ndjekur të gjitha rrugët ligjore për 

arkëtimin e vlerës debitore 4,926 mijë 

lekë (principal dhe kamatë vonesë). 

9 Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave Pika 2.6., E lartë Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Referimi 

në Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA, për administrimin e 

taksave dhe tarifave vendore, u konstatua se: 

-23 subjekte, të cilat ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë 

Skrapar, nuk administrohen në regjistrin e taksave dhe tarifave 

vendore, me qëllim taksimin dhe tarifimin e tyre. 

-88 subjekte të kategorisë “biznes i madh” dhe “biznes i vogël” në 

NJA Çorovodë, Qendër, Bogovë dhe Gjerbës, nuk janë taksuar 

saktë/aspak, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Skrapar në vlerën 2,482,320 lekë. 

-24 subjekte me aktivitet “HEC” dhe “Gurore” nuk janë taksuar 

saktë/aspak, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Skrapar në vlerën 4,202,656 lekë. Sa më sipër janë krijuar 

të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar, gjithësej 

në vlerën 6,629 mijë lekë.  

faqe 73-74 në bashkëpunim me Administratorët e 

NJA-ve, të marrë masat e nevojshme për 

përditësimin e regjistrit të taksave dhe 

tarifave vendore me subjektet e 

mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha 

procedurave të nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës prej 6,629 mijë lekë. 

10 Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore për periudhën 2020-2021, u konstatua se në fund të vitit 

2020 në mënyrë progresive janë 6355 familje debitorë për vlerën 

51,297,787 lekë, nga të cilat, në vitin 2020 janë krijuar 1699 

familje për vlerën 4,323,929 lekë. Në fund të vitit 2021 në mënyrë 

progresive janë 7583 familje debitorë për vlerën 54,741,347 lekë, 

nga të cilat, në vitin 2021 janë krijuar 1228 familje për vlerën 

3,443,560 lekë. Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se 

vlera debitore e kategorisë “Familjar” për taksat dhe tarifat 

vendore, në krahasim me fundin e vitit 2021 është rritur me 

3,443,560 lekë. Për arkëtimin e vlerës debitore, Bashkia Skrapar 

është mjaftuar vetëm duke detyruar familjet që marrin shërbime të 

ndryshme, si vërtetime etj, por jo masa të tjera (njoftimin e 

vlerësimit të detyrimit tatimor, bllokimin e llogarive bankare, etj). 

-Veç sa më sipër, Bashkia Skrapar nuk ka përcaktuar mënyra 

efiçente për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore për 

abonentët familjar nëpërmjet shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” 

Sh.A, Skrapar, me qëllim përfshirjen e vlerës së taksave dhe 

tarifave vendore familjare në faturën mujore të ujit të pijshëm, 

veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e institucionit dhe 

do t’i jepte më shumë mundësi për shërbime dhe investime ndaj 

komunitetit. 

Pika 2.6., 

faqe 80-81 

E lartë 1.Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë 

masat e nevojshme, si dhe vlerësimin e 

mundësisë për lidhjen e marrëveshjes 

me agjentin tatimor UK Sh.A Skrapar, 

me qëllim që taksat dhe tarifat vendore 

për kategorinë “Familjar” të mblidhen 

nëpërmjet faturës së ujit të pijshëm, 

veprim i cili do të rriste të ardhurat në 

buxhetin e institucionit. 

2. Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore të marrë masa dhe të ndjek të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës debitore nga taksat 

dhe tarifat familjare prej 54,741 mijë 

lekë. 

11 Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA për arkëtimin e taksës 

së tokës bujqësore, u konstatua se vlera debitore për taksën e tokës 

bujqësore në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive është 

10,496,073 lekë, nga të cilat janë krijuar brenda vitit 2020 gjithsej 

7,003,200 lekë. Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive rezulton 

se në NJA të Bashkisë Skrapar vlera debitore për taksën e tokës 

bujqësore është 15,337,414 lekë, e cila në krahasim me fillimin e 

vitit 2021 është rritur me 4,841,341 lekë. Arkëtimi i kësaj takse 

paraqitet me problem në Bashkinë Skrapar, për arsye se familjet të 

cilat taksohen për tokën bujqësore nuk njoftohen ose të merren masa 

të tjera, me qëllim arkëtimin e kësaj takse. Bashkia Skrapar 

arkëtimin e kësaj takse e mundëson vetëm kur familjari ose personi 

që ka në përdorim/pronësi tokë bujqësore, aplikon pranë bashkisë 

për të marrë një vërtetim/shërbim të caktuar.  

Pika 2.6., 

faqe 82-83 

E lartë Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 

në bashkëpunim me Administratorët e 

NJA-ve, të marrë masa dhe të ndjek të 

gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës debitore prej 15,337 

mijë lekë nga taksa e tokës bujqësore. 

12 Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të 

paluajtshme të Bashkisë Skrapar me palët e treta, u konstatua se 

nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave 

Vendore, si dhe Drejtoria Juridike, gjatë ushtrimit të funksioneve 

të veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës 

(mos tarifim të subjekteve për përdorimin e pronave të Bashkisë 

Skrapar, përllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i 

kamatëvonesave, mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e 

qirave, etj), veprime dhe mosveprime të cilat kanë krijuar të 

ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 

45,514,301 lekë, nga të cilat: 

26,641,849 lekë i përkasin periudhës deri në muajin Dhjetor të 

vitit 2019; 

11,440,178 lekë i përkasin vitit 2020; 

Pika 2.6., 

faqe 85-

113 

E lartë 1.Kryetari i Bashkisë Skrapar të 

analizojë situatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë, si dhe të marrë masa dhe 

të ndjek të gjitha procedurat e 

nevojshme administrative dhe gjyqësore 

për arkëtimin e vlerës 45,514 mijë lekë. 

2. Kryetari i Bashkisë Skrapar dhe 

Drejtoria Juridike, të marrë masat e 

nevojshme për konstatimin e 

pavlefshmërisë absolute të kontratave të 

qirasë me tarifën simbolike 1 euro të 

lidhura me subjektin H. V. Sh.P.K, duke 

ndjekur procesin gjyqësor në të gjitha 

shkallët e gjykimit. 
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Nr. Përmbledhje e gjetjes 
Referimi 

në Raport 
Rëndësia Rekomandimi 

7,449,770 lekë i përkasin vitit 2021. 

-Gjithashtu është konstatuar se në dy raste është lidhur kontratë 

qiraje në tejkalim të kompetencës ligjore që përcakton kuadri 

rregullator i fushës. 

Konkretisht veprimet dhe mosveprimet janë konstatuar në 

marrëdhëniet kontraktuale si vijon: 1 rast për pasurinë e llojit 

“Thertore”, 8 raste në fond pyjor për ndërtimin e hidrocentraleve, 

si dhe 12 raste në fond pyjor për subjektet me aktivitet “gurore”, 

të cilat janë trajtuar rast pas rasti më hollësisht në vijim. 

-Veç sa më sipër, nga të dhënat e siguruara nga grupi i auditimit, 

nga burime sekondare informacioni për subjekte me aktivitet 

“HEC” dhe “Gurore”, konstatohet se përgjatë periudhës 2020-

2021, në territorin e Bashkisë Skrapar kanë/janë duke ushtruar 

aktivitet në fazë të ndryshme të tij, 6 “HEC-e” dhe 6 “Gurore”, 

për të cilat NSHP Bashkia Skrapar nuk administron dosje të tyre 

(projekt teknik, raportin tekniko-ekonomik, kontratë qiraje, etj). 

 

-Për rastin e kontratës së qirasë me 

objekt “tokë pa fryt” të lidhur me 

subjektin E. Sh.A, përpara përfundimit 

të afatit të kontratës së qirasë më datë 

16.07.2023 dhe në rast se subjekti i 

mësipërm do të shfaqë interes për 

rinovimin e saj, t’i drejtohet ministrisë 

përgjegjëse për ekonominë, me qëllim 

marrjen e konfirmimit për të rinovuar 

kontratën e qirasë për objektin e 

mësipërm. 

3. Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë 

masat e nevojshme që të ngrejë një grup 

pune me specialist të fushës, për të kryer 

verifikimet në terren, matjen e 

sipërfaqeve të shfrytëzuara prej tyre, 

përllogaritjen e vlerave përkatëse dhe 

tarifimin e tyre, për 12 subjektet (6 

“HEC-e” dhe 6 “Gurore”), të cilat 

rezultojnë të ushtrojnë aktivitet në 

territorin e Bashkisë Skrapar. Po kështu 

të veprohet edhe për subjektet D. 

Sh.P.K, D. Sh.P.K dhe B. Sh.P.K, të 

pajisura me leje minerare dhe që 

rezultojnë me statusin aktiv, për të cilat 

në Bashkinë Skrapar administrohet 

projekti dhe relacioni teknik, leja 

minerare, por jo raporti i vlerësimit të 

sipërfaqes pyjore që hiqet dhe merret në 

përdorim. 
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3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit 

 

Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

Ne kemi audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Skrapar për vitin ushtrimor 2020 dhe 2021, 

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

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

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

mbështesin shumat në pasqyrat financiare, ku u bë vlerësimi i parimeve kontabël të përdorura 

dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave financiare. 

Sipas opinionit tonë, mbështetur në standardet ISSAI 1705, dhe ISSAI 12001, pasi kemi marrë 

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

të modifikuar2 për llogaritë vjetore të subjektit Bashkia Skrapar, duke arritur në përfundimin 

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

jo të përhapura, të cilat janë të shprehura në bazën për opinionin e modifikuar. 

 

Baza për opinionin: 

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

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

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

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

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

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

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

(ISSAI 1700.7). 

Në dhënien e opinionit kemi marrë parasysh nivelin e materialitetit prej 8,819 mijë lekë, i cili 

është llogaritur mbi zërin e shpenzimeve, si dhe faktin se disa llogari në pasqyrat financiare 

nuk paraqesin vlerën e tyre reale, si vijon: 

-Llogaria nr.468 “Debitorë të ndryshëm” është pasqyruar më pak për vlerën 18,203,372 lekë; 

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

5,434,875 lekë; 

-Llogaria nr.213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore” është pasqyruar më shumë 428,418,760 lekë; 

-Llogaria nr.231 “Investime në proces”, është pasqyruar më pak për vlerën 449,864,264 lekë; 

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

200,309,491 lekë; 

-Llogaria nr.202 “Studime dhe kërkime” është pasqyruar më shumë për vlerën 17,871,848 lekë; 

-Llogaria nr.211 “Pyje, Kullota, Plantacione” është pasqyruar më pak për vlerën 2,100,883 

lekë; 

-Llogaria nr.210 “Toka, Troje, Terrene” është pasqyruar më pak për vlerën 2,030,000 lekë. 
 

Opinion i kundërt për përputhshmërinë.  

Në audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së Bashkisë Skrapar, sa i takon shkallës së 

zbatueshmërisë së rregullave, ligjeve dhe rregulloreve, politikave dhe marrëveshjeve që lidhen 

dhe ndikojnë në përdorimin e fondeve/burimeve të Bashkisë Skrapar, gjatë ushtrimit të 

                                                      
1 Objektivi i audituesit është të formulojë një opinion mbi besueshmërinë e llogarive vjetore dhe llogarive bazuar në një 

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

të shkruar që shpjegon bazat e opinionit. Objektivi i audituesit është të ofrojë siguri të arsyeshme nëse pasqyrat si një e tërë 

nuk përmbajnë anomali materiale, raste mashtrimi ose gabime, si edhe të raportojë mbi këto pasqyra përsa i takon gjetjeve nga 

auditimi. 
2 Audituesi duhet të modifikojë opinionin në rastet kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe 

arrin në përfundimin se anomalitë apo rastet e mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale, por jo të 

përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë. 
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aktivitetit përkatës. 

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

dispozicion kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Skrapar, janë evidentuar devijime 

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

Opinionin”, të cilat nën gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të 

përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinion të kundërt3 të përputhshmërisë. 

 

Baza për opinionin: 

Opinionin e dhënë mbi përputhshmërinë e mbështesim në konstatimet e mëposhtme: 

- Në 11 procedura prokurimi të audituara me fond limit 621,488 mijë lekë, në 7 raste me fond 

limit 606,669 mijë lekë, janë konstatuar shkelje në aplikimin e kritereve jo në zbatim të akteve 

ligjore/nënligjore të LPP, ku kriteret nuk janë në përputhje me zërat e preventivit dhe nuk i 

përshtaten procedurës së zhvilluar. 

- Në 8 procedura prokurimi të zhvilluara nga Bashkia Skrapar me vlerë kontrate 577,473 mijë 

lekë, OE/BOE e kualifikuar nuk përmbushin kriteret e vendosura. 

- Në 3 procedura prokurimi të zhvilluara nga NSHP me vlerë kontrate 35,880 mijë lekë, 

OE/BOE e kualifikuar nuk përmbushin kriteret e vendosura. 

- Në auditimin e zbatimit të kontratave për punë publike të lidhura nga Bashkia Skrapar, 

rezultuan në 3 raste punime të pakryera, diferenca në volume pune krahasuar me volumet e 

situacionuara në vlerën 18,407,542 lekë. 

- Në auditimin e kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë Skrapar me 

palët e treta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës, duke bërë përllogaritje 

të gabuara të tarifave, mos aplikim i kamatëvonesave, mos marrje masash për arkëtimin e 

qirave, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 45,514,301 lekë. 

- Në 2 raste janë lidhur kontrata qiraje në tejkalim të kompetencës ligjore që përcakton kuadri 

rregullator i fushës, duke lidhur kontrata me vlerë 1 Euro. 

 

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

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

kërkesat e kuadrit rregullator të fushës.  

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

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

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

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

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

realizimin e buxhetit, për përdorimin e burimeve financiare në përputhje me të gjitha ligjet dhe 

rregulloret në fuqi. 

 

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

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

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

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

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

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

                                                      
3 ISAI 4100: Në një auditim përputhshmërie, audituesi duhet të shprehet se deri në çfarë shkalle fusha e audituar është në 

përputhje me kriteret e vendosura, si dhe duhet të shprehë një opinion të kundërt kur ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të 

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

bashku, janë materiale dhe të përhapura në çështjen e audituar. 
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skepticizmin profesional në punën audituese. Këto standarde kërkojnë që ne t’i përmbahemi 

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

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

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

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

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

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

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

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

Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e marra gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme 

dhe të përshtatshme për të siguruar bazat për përgatitjen e opinionit të auditimit. 
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II. HYRJE 
 

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. 798/1, datë 02.09.2022 

“Auditim financiar dhe Përputhshmërie në Bashkinë Skrapar”, i ndryshuar, në subjektin 

Bashkia Skrapar nga data 06.09.2022 deri në datën 11.11.2022, u krye “Auditimi Financiar 

dhe i Përputhshmërisë”, për periudhën nga 01.01.2020 deri më 31.12.2021, nga grupi i 

audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

1. Sh. H., Përgjegjës Grupi; 

2. K. K.  

3. S. J. dhe 

4. S. M., anëtarë. 

 

Titulli: Auditim Financiar dhe Përputhshmërie. 

 

Marrësi: Raporti Përfundimtar i drejtohet subjektit të audituar, Bashkia Skrapar. 

 

1. Objekti i auditimit 

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

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

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

fuqi.  

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

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

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

mallrave/shërbimeve dhe investimeve për periudhën 01.01.2020-31.12.2021. 

 

2. Qëllimi i auditimit 

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

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

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

Për auditimin e përputhshmërisë, duhet të përcaktohet niveli i zbatimit të kuadrit ligjor në fuqi 

lidhur me realizimin e procedurave të prokurimit të realizuara në periudhën nën auditim. 

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

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për të vlerësuar drejt nivelin e riskut në subjekt. 

 

3. Identifikimi i çështjes 

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

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

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

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

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

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

dhe në përputhje me kuadrin e raportimit financiar në fuqi. 

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Kryetari i Bashkisë, z. A. M., në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. N. G., Drejtor i 

Drejtorisë Ekonomike, në cilësinë e Nëpunësit Zbatues, janë përgjegjës për përgatitjen e 

pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm për raportimin financiar 

në sektorin publik dhe për mirëfunksionimin e sistemit të kontrollit të brendshëm, i cili 
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garanton respektimin e kuadrit ligjor në fuqi, sipas përcaktimeve të ligjit nr. 139/2015, datë 

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

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

financiar dhe kontrollin”, etj. 

 

5. Përgjegjësitë e audituesve 

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

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

sipas INTOSAI-t. Këto standarde, kërkojnë që audituesit të respektojnë kërkesat etike, si dhe 

të planifikojnë dhe kryejnë auditimin me qëllim që të arrijnë nivelin e sigurisë së kërkuar. 

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

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

vlerësojë: 

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

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

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

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

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

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

- Nëse janë reflektuar shkeljet e institucionit të audituar, të evidentuara në auditimet e 

kaluara; 

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

etj.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

përkatës në Bashkinë Skrapar, në mënyrë që të programoheshin drejt procedurat e auditimit, të 

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

efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 

 

6. Kriteret e vlerësimit 

- Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; 

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

Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

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

- Ligji nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021” dhe aktet normative që ndryshojnë këtë ligj. 

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

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

tregtare”, i ndryshuar; 

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

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

datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

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

programit buxhetor afatmesëm”; 

- UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për Procedurat Standarde të Zbatimit të Buxhetit”, etj; 
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- Udhëzimit i MF nr. 2, datë 02.06.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, 

i ndryshuar; 

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

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

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

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

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

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

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

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

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

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

2019”, pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, 

dhe pikat 116-117- Raportimi i detyrimeve të prapambetura në njësitë e qeverisjes 

vendore’’; 

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

Radiotelevizionit Shqiptar nr. 29, datë 18.12.2014 (Agjenti tatimor OSSHE faqe 4, “Për 

përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televizive”), Fletore zyrtare 

196/2014. 

Në fushën e mbajtjes Kontabilitetit dhe Hartimit të Pasqyrave Financiare: 

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

ligjin nr. 9477 datë 9.2.2006”; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marrëveshjeve me donatore të huaj”;  

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

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

ndryshuar me UMFE nr. 5, datë 21.2.2022, etj; 

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

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

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 

Në fushën e prokurimeve publike: 

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar;  

- Ligji nr. 162, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; 

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

- VKM nr. 285, datë 19.05.2021, “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i 

ndryshuar; 

- Udhëzimi nr. 3, datë 08.01.2018, i Agjencisë së Prokurimit Publik “Mbi përdorimin e 

procedurës së prokurimit me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i 

ndryshuar;  

- Udhëzimi nr. 5, datë 25.06.2021, i Agjencisë së Prokurimit Publik “Mbi përdorimin e 
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procedurës me vlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”, i ndryshuar;  

- UMF nr. 57, datë 12,06.2014, “Për gjurmët standarde të auditit për prokurimin me vlerë 

të vogël dhe të lartë”. 

Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

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

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

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

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

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

ndryshime; 

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

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Në fushën e ndërtimeve, zbatimit të punimeve dhe kontrollit të territorit: 

- Ligji nr. 10279, datë 20.05.2010, “Për kundërvajtjet administrative”;  

- Ligji nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë”;  

- Ligji nr. 10448, datë 14.7.2011, “Për lejet e mjedisit”;  

- Ligji Nr. 107-2014, “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”;  

- Ligji nr. 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i Republikës së Shqipërisë”;  

- VKM nr. 629, datë 15.7.2015, “Për miratimin e manualeve të ndërtimit”;  

- VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit”, e 

përditësuar;  

- VKM nr. 894, datë 4.11.2015 “Për unifikimin e procedurave të kontrollit të territorit nga 

inspektorati kombëtar i mbrojtjes së territorit dhe ai i njësisë vendore”;  

- Udhëzimi i KM nr. 1, datë 18.7.2012 “Për procedurat e dhënies me qira të tokave bujqësore 

të pandara” dhe si dhe akteve të tjera ligjore e nënligjore që kanë si objekt tokën bujqësore. 

Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

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

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

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

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

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

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

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

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

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

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

administrativ të Bashkisë; 

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

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

dhe ju jemi referuar për kryerjen e vlerësimeve gjatë auditimit. 

 

7. Standardet e auditimit 

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”, i cili përcakton parimet 

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

- ISSAI 2000-2899 “Udhëzues të Auditimit Financiar”;  
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- ISSAI 2300 “Planifikimi i auditimit të pasqyrave financiare”; 

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

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

të brendshëm”; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të auditimit të përputhshmërisë”, i cili përcakton parimet 

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

të auditimit të përputhshmërisë; 

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

dhe ISSAI 4200 “Udhëzime për auditimin e përputhshmërisë”; 

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

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

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

kontabilisteve IFAC; 

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

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj; 

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

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

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 

 

8. Metodat e auditimit 

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

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

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

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

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

kampioneve për ekzaminim, në zërat e shpenzimeve, u morën në konsideratë dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

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

Vlerësimi bazuar në riskun dhe materialitetin: 

Nisur nga gjykimi dhe ndjeshmëria e zonave të llogarisë, duke ditur që materialiteti shpreh 

nivelin maksimal të devijimit, që audituesit e vlerëson si të mundshëm për të influencuar te 

përdoruesit e informacionit financiar, kemi përcaktuar materialitetit në masën 2% për të gjitha 

zonat e llogarisë të planifikuara për t’u audituar.  

Për arritjen e konkluzionit vlerësues, u përdorën teknikat e auditimit: 

 Kontrolli aritmetik 

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

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

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

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

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

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

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

 Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

Edhe pse kontabilizimet nuk përmbajnë gabime aritmetike, ato mund të jenë të gabuara, nëse 

regjistrimet e bëra nuk korrespondojnë me realitetin. Nga kontrolli me zgjedhje i pjesëve 

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

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

e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar. 
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 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

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

për të verifikuar kryerjen e saktë të inventarizimit fizik dhe përputhjet e tij me atë kontabël u 

krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 

 Kontrolli i vlerësimeve 

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

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

 Konfirmimi nga të tretët 

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

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

tjera shtetërore. 

 Kontrolli sipas një treguesi 

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

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

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

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

 Intervista 

 Raporte dhe Informacione 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 

 

9. Dokumentimi i auditimit 

Mbi bazën e Pyetësorëve dhe Testeve përkatëse të miratuara në manualet e auditimit financiar 

dhe përputhshmërisë, nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit, i mjaftueshëm për 

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

përputhje me standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore të zbatueshme. Në bazë 

të procedurave të auditimit të kryera, evidencave të mbledhura u hartuan Akt-Konstatimet dhe 

Akt-Verifikimet, si dhe pas shqyrtimit të komenteve dhe shpjegimeve të subjektit të audituar, 

u përgatit Projekt Raporti i Auditimit, i cili është materiali bazë për hartimin e Raportit 

Përfundimtar të Auditimit dhe Opinionit të Audituesit të Jashtëm Publik. Rezultatet e këtyre 

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

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

dhe skepticizmit profesional që audituesit ushtruan në arritjen e këtyre konkluzioneve. Ky 

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

opinionet dhe raportin e audituesve dhe ka shërbyer si një burim informacioni për përgatitjen 

e tyre. 

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

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre; 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit; 

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

me: 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

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

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

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

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

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

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

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

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

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

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

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

janë regjistruar. 

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

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

të regjistruara. 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

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

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

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

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 

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

dhe në sasi të duhur. 
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III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 
 

1. Informacion i përgjithshëm mbi Bashkinë Skrapar 
Bashkia Skrapar është një institucion i rëndësishëm, i cili funksion në bazë të ligjit nr. 

139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjes vendore” dhe ligjit nr. 68/2017, datë 27.04.2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”.  

 

Pas reformës territoriale, kësaj njësie 

vendore i janë bashkuar dhe 9 njësi të tjerë, 

konkretisht: Njësia Administrative Bogovë, 

Qëndër, Gjerbës, Zhepë, Leshnje, Çepan, 

Potom dhe Vëndreshë. 

Në Bashkinë Skrapar numri i popullsisë 

është 16100 banorë, me 6087 familje. 

Sipërfaqja e Bashkisë Skrapar është 774 km2.  

 
 

Kuadri ligjor: 
Bashkia Skrapar e ushtron aktivitetin e saj mbështetur në dispozitat ligjore/nënligjore për se 

cilën fushë të aktivitetit të saj, të cilat janë të specifikuara në programin e auditimit dhe në 

aneksin bashkëlidhur. 

Kryetar i Bashkisë Skrapar është z. A. M. 

 

2. Përshkrimi i rezultateve sipas drejtimeve të auditimit 

2.1. Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik 

III. 2.1.1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK: 

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informimi dhe 

komunikimi, Monitorimi. Saktësia e deklaratës vjetore dhe raporti përkatës për cilësinë 

dhe gjendjen e sistemeve të kontrollit të brendshëm në njësinë publike: 

Bazuar në Misionin e Vetëqeverisjes Vendore “për të siguruar qeverisjen e efektshme, efikase 

dhe në një nivel sa më afër qytetarëve” nëpërmjet: zgjedhjes së llojeve të ndryshme të 

shërbimeve dhe lehtësive të tjera publike vendore në dobi të bashkësisë; ushtrimit efektiv të 

funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga organet e vetëqeverisjes vendore; 

realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme, bazuar në nevojat e anëtarëve të bashkësisë; 

nxitjes efektive të pjesëmarrjes gjithëpërfshirëse të bashkësisë në qeverisjen vendore; realizimit 

të shërbimeve, në përputhje me standardet e kërkuara me ligj ose akte të tjera normative; për 

të rritur cilësinë e jetës si dhe shtuar aktivitetet për t’i shërbyer popullsisë së bashkisë Skrapar”4; 

referuar dhe Ligjit nr. 10296 dt. 08.07.2010, kreu III “Komponentët e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit”, neni 19, në të cilin citohet: “Titullarët e njësive të sektorit publik, zbatojnë 

                                                      
4 Misioni dhe Vizioni përbëjnë dhe hapin 2 të ciklit të MFK sipas Manualit të MFK miratuar me Urdhër të 

  Ministrit të Financave nr. 8980/2010 dhe atë të ri nr. 108/2016. 
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menaxhimin financiar dhe kontrollin nëpërmjet komponentëve të ndërlidhur me njëri-tjetri: 

Mjedisi i kontrollit, Menaxhimi i riskut, Veprimtaritë e kontrollit, Informacioni dhe 

komunikimi, Monitorimi”, Bashkia Skrapar [BM], ka përgatitur Deklaratën dhe pyetësorin e 

vetëvlerësimit dhe i ka dërguar në MFE/ Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit 

të Brendshëm Financiar/ Drejtoria e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe 

Kontabilitetit, për vitin 2020 me shkresën nr. 552 prot., datë 23.02.2021; për vitin 2021 me 

shkresën nr. 582 prot., datë 28.02.2022. Më poshtë po i analizojmë në mënyrë të detajuar, duke 

përcaktuar mangësitë e konstatuara në plotësimin e kërkesave që kërkojnë komponentët në 

drejtim të funksionimit me përgjegjshmëri menaxheriale, realizimit të objektivave të 

institucionit dhe përdorimit me efektivitet të fondeve të tij.  

 1. Mjedisi i Kontrollit 
Mjedisi i kontrollit është një element i menaxhimit 

financiar dhe kontrollit, duke siguruar vendosjen e 

objektivave në përmbushjen e misionit të 

institucionit, integritetin personal dhe etikën 

profesionale të nivelit menaxherial dhe punonjësve të 

tjerë të njësisë publike; Politikat menaxheriale dhe 

stilin e punës; Strukturën organizative, 

garantimin e ndarjes së detyrës, hierarkinë dhe 

rregulla të qarta, të drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e 

raportimit; Politikat dhe praktikat e menaxhimit të 

burimeve njerëzore dhe aftësitë profesionale të 

punonjësve. 

Referuar nenit 20 të Ligjit nr. 10296 “Menaxhimi 

Financiar dhe Kontrolli”, titullarët e njësive publike janë përgjegjës për ngritjen, gjendjen dhe 

përmirësimin e mjedisit të kontrollit. Nga auditimi u konstatua se, bazuar në ligjin nr. 10296, 

datë 08.07.2010, Kreu II, neni 8, pika 8 “Përgjegjshmëria menaxheriale e Titullarit”; neni 9 

pika 4/a “Përgjegjshmëria menaxheriale e Nëpunësit Autorizues”, në Manualin për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, Kreu IV 

“Zbatimi i MFK”, pika, 4,2,10/a “Roli i nëpunësit autorizues të njësisë”, rezulton se janë 

hartuar/miratuar: “Plan i Përgjithshëm Vendor” - [PPV] me Fokus Strategjia Territoriale, 

Zhvillimi i Territorit, Vlerësimi Strategjik Mjedisor si dhe “Rregullore e Planit Vendor” të cilët 

hartohen si bashkëpunim i Bashkisë me KKT5 dhe miratohen me VKB Skrapar; Gjithashtu në 

Planin Strategjik të Zhvillimit Vendor - [PSZHV], paraqiten synimet kryesore për çdo fushë 

përgjegjësie dhe identifikohen veprimet që njësia duhet të ndërmarrë për realizimin e tyre, duke 

parashikuar edhe kostot përkatëse, kjo në zbatim të Ligjit nr. 68/2017 “Për Financat e 

Vetëqeverisjes Vendore” Kreu VI, neni 32 pika 2/a, b, c. 

[PPV] përmban: objektivat strategjikë dhe rregullat e zhvillimit me instrumentet për 

zbatueshmërinë e tyre për periudhën 2016 - 20306; për të siguruar një zhvillim të qëndrueshëm 

të territorit, respektim dhe mbrojtje të tokës me vlera natyrore, bujqësore, kulturore, të krijojnë 

vende pune, të nxisin zhvillimin ekonomik dhe, me përdorimin e kujdesshëm të instrumenteve 

financiare, të sigurojnë të ardhura të drejtpërdrejta dhe përfitime për projekte investimi publik 

në nivel vendor. 

1.1 Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues. 

a. Bashkia Skrapar gjatë periudhës nën auditim 2020-2021, ka ushtruar funksionet e veta me 

Rregulloren e brendshme “Mbi organizimin, funksionimin, detyrat dhe kompetencat e 

administratës dhe njësitë vartëse të Bashkisë Skrapar”, hartimi dhe miratimi i të cilës është 

mbështetur në zbatimin e Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 9 pika 1/1 

                                                      
5 Këshilli Kombëtar i Territorit (KKT) emëruar sipas VKM-së Nr. 519, datë 20.09.2017 
6 Në vitin 2016 u miratua PPV me VKB nr. 81 datë 27.12.2016 dhe me Vendim nr. 2  të KKT datë 08.02.2017 
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germa ‘b’, Ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i 

ndryshuar, Vendimet e Këshillit Bashkiak [VKB] të çdo viti respektiv “Mbi miratimin e numrit 

maksimal të punonjësve dhe nivelit të pagave” si dhe Vendimit të Kryetarit “Për miratimin e 

strukturës organizative të Bashkisë Skrapar”. Kjo Rregullore është miratuar me Urdhrin e 

Kryetarit nr. 15 datë 03.03.2020 me nr. 303 prot., datë 03.03.2020 dhe i përket Strukturës 

Organizative miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë nr. 20 datë 29/08/2019 “Për 

miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Skrapar për vitin 2019” me shkresën nr. 2663 

datë 29.08.2019; dhe kjo rregullore vazhdon të jetë në funksion të aktivitetit të Bashkisë 

Skrapar. Nga auditimi rezulton se se: për vitin 2019 Vendimi nr. 20 datë 29.08.2019 i Kryetarit 

të Bashkisë Skrapar dhe me nr. 2663 prot., datë 29.08.2019 “Për miratimin e strukturës 

organizative të bashkisë Skrapar për vitin 2019” dhe kjo ka qenë në fuqi deri më 12.02.2020 

me miratimin e Vendimit nr. 20/1 datë 12.02.2020 Për disa ndryshime në Vendimin nr. 20 datë 

29.08.2019 “Për miratimin e strukturës organizative dhe nivelin e pagave për bashkinë Skrapar 

dhe njësive në varësi të saj për vitin 2019”; Për periudhën nën auditim e në vijim, rezulton të 

mos ketë ndryshime në Rregulloren dhe strukturën  organizative të Bashkisë Skrapar. 

b. Mbi respektimin e etikës nga punonjësit e institucionit, Bashkia Skrapar për periudhën nën 

auditim ka funksionuar me “Kodin e Etikës në Bashkinë Skrapar” të miratuar me Urdhrin e 

Kryetarit nr. 89 datë 19.05.2020 dhe regjistruar me nr. 1419 prot., datë 19.05.2020, në zbatim 

të Ligjit nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”, Ligjit nr. 

139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 9, pika 1/1 germa ‘b’, neni 46.  

c. Bashkia Skrapar për periudhën nën auditim disponon një Rregullore të posaçme për 

Parandalimin e Konfliktit të Interesit por të pa miratuar nga titullari i institucionit. Kjo në 

kundërshtim me Ligjin 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 64 pika j. Kjo Rregullore 

përcakton rastet e konfliktit ndërmjet detyrës publike dhe interesave privatë të një zyrtari, në 

të cilën ai ka interesa privatë, të drejtpërdrejtë ose të tërthortë, që ndikojnë, mund të ndikojnë 

ose duket sikur ndikojnë në kryerjen në mënyrë të padrejtë të detyrave dhe përgjegjësive të tij 

publike dhe ka si qëllim parandalimin e tyre.   

“Kodi i Etikës” dhe “ Rregullore për Parandalimin e Konfliktit të Interesit” përcaktojnë 

rregullat e sjelljes së nëpunësve të administratës publike, sipas standardeve të kërkuara, i 

ndihmon ata për arritjen e këtyre standardeve si dhe vë në dijeni publikun për sjelljen që duhet 

të ketë nëpunësi i administratës publike. Kjo ndikon në mbarëvajtjen e funksionimit të 

institucionit, duke mos lejuar cenimin e aktivitetit të tij në çdo aspekt. 

 

1.2. Politika menaxheriale dhe stili i punës.  

Punësimi në Bashkinë Skrapar bëhet në zbatim të Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe Ligjit nr. 7961 /1995 

“Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë’ i ndryshuar, VKM nr. 243/2015 i ndryshuar me 

VKM nr. 746/2018 Kreu I pika 1,2. Kjo procedurë rregullohet nga vet Strukturat e Bashkisë 

Skrapar:  

- Sektori i Burimeve Njerëzore [SBNJ] është përgjegjëse për zbatimin e hapave të procedurës 

së punësimit sipas nenit 10 pika 1 e Ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil”, i ndryshuar dhe 

VKM nr. 243/2015 i ndryshuar Kreu II;  

- Komiteti i Përhershëm i Pranimit [KPP] në zbatim të përcaktimeve në Kreun III të VKM nr. 

243/2015 i ndryshuar ; 

- Kryetari i Bashkisë në zbatim të nenit 64 pika e,ë,f,g të Ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”.   
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Skema e procedurës së punësimit 

 

Për vitin 2020 [KPP] në Bashkinë Skrapar është ngritur me Urdhrin e Kryetarit nr. 27 datë 

06.02.2020 me nr. 451 prot., datë 06.02.2020 dhe përbëhet nga 5 (pesë) anëtarë; për vitin 2021 

është ngritur me Urdhrin nr. 45 datë 09.03.2021 me nr. 712 prot., datë 09.03.2021, konform 

VKM nr. 243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në 

kategorinë ekzekutive” i ndryshuar me VKM nr. 746/2018, Kreu III pika 2,3. 

Strukturat përgjegjëse të çdo bashkie hartojnë në fillim të çdo viti “Planin vjetor të pranimit në 

shërbimin civil” në zbatim të Ligjit nr. 152/2015 “Për nëpunësin civil” neni 18, VKM nr. 

108/2014 “Për plani vjetor të pranimit në shërbimin civil”, të atyre me Kontratë Pune konform 

Ligjit nr. 7961, datë 12.7.1995 “Kodi i punës i Republikës të Shqipërisë” i ndryshuar, VKB 

“Mbi miratimin e numrit maksimal të punonjësve dhe nivelit të pagave të tyre” si dhe 

Vendimeve të Kryetarit “Për miratimin e strukturave organizative të Bashkisë Skrapar”. 

Bashkia Skrapar vitin 2020 e ka filluar me strukturën organizative të miratuar me Vendimin 

nr. 20 datë 29.08.2019 “ Për miratimin e strukturës organizative dhe nivelin e pagave për 

Bashkinë Skrapar dhe njësive në varësi të saj për vitin 2019”; për vitin 2020 ka ushtruar 

funksionet e veta duke pësuar një ndryshim në numër të punonjësve në strukturë me Vendimin 

nr. 20/1 datë 18.02.2020 “Për disa ndryshime në Vendimin nr. 20 datë 29.08.2019 për 

miratimin e strukturës organizative dhe nivelit të pagave për bashkinë Skrapar dhe njësive të 

varësisë për vitin 2019”; Në këtë vendim janë shtuar 12 (dymbëdhjetë) vende në strukturë në 

pozicione ekzistuese. Për vitin 2021 nuk ka patur ndryshime në strukturë. Nga dokumentacioni 

që grupi i auditimit i kërkoi [DBNJ], rezultoi se për vitin 2020 nga ana e saj nuk është hartuar 

“Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil”, pasi bashkia Skrapar ka funksionuar me strukturën 

organizative të vitit 2019; Për vitin 2021 nga ana e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore, Ligjore 

dhe Prokurimeve ka hartuar Planin vjetor dhe me miratimin e Kryetarit të Bashkisë është 

miratuar me nr. 604 datë 26.02.2021. Plani vjetor i pranimit në shërbimin civil hartohet mbi 

nevojat e institucionit për personel për vitin e ri ushtrimor dhe përmban: numrin e përgjithshëm 

të pozicioneve të punës vakante të hapura për konkurrim, klasifikimin e tyre për çdo kategori 

dhe klasë, vendin e publikimit. Publikimi i vendeve vakante nga ana e Bashkisë Skrapar bëhet 

në faqen zyrtare të saj, në Portalin Kombëtar të Punësimit të AKPA si dhe në stendat për 

njoftime publike të Institucionit, konform kjo VKM nr. 243/2015 “Për pranimin, lëvizjen 

paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar Kreu II pika 

6 dhe Ligjit nr. 7961 datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

neni 19 pika 1, 2. 

Përshkrimin e punës të çdo pozicioni si dhe kriteret që duhet të plotësohen nga kandidatët, duhet 

të jenë të përshkruara në Formularin e Përshkrimit të Pozicionit të Punës. Ato janë pjesë e 

rëndësishme e politikave dhe praktikave që lidhen me burimet njerëzore. Si të tilla Politikat e 

burimeve njerëzore duhet të garantojnë kritere dhe kërkesa të përshtatshme në drejtim të 

kualifikimit dhe përvojës profesionale në procesin e rekrutimit dhe të emërimit të stafit. Për këto 

arsye kriteret duhet të jenë pjesë në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë, neni “përshkrimet e 

punës” si dhe e dosjes së personelit. [DLPBNJ] nga ana e saj pasi harton planin vjetor të 

punësimit, ndjek procedurën nga shpallja e njoftimit deri në përfundimin e saj, praktikë e cila 

në përfundim bëhet pjesë e dosjes së personelit; Kjo procedurë realizohet në zbatim të 

SBNJ 

KRYETARI 

KPP 
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përcaktimet ligjore në fuqi, Ligjin nr. 152/2015 “Për nëpunësin civil”, VKM nr. 108/2014 “Për 

plani vjetor të pranimit në shërbimin civil”, VKM nr. 243/2015 “Për pranimin, lëvizjen paralele, 

periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i ndryshuar. Gjithashtu [SBNJ] 

harton Formularët e Përshkrimit të Pozicionit të Punës të çdo pozicioni në strukturë sipas 

përcaktimeve të ligjit nr. 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar, Ligjit nr. 10296/2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” i ndryshuar dhe “Manualin për Menaxhimin Financiar 

dhe Kontrollin”, duke e bërë pjesë të dosjes në zbatim të VKM nr. 142 datë 12.03.2014 “Për 

përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në institucionet e administratës shtetërore 

dhe institucionet e pavarura”, i ndryshuar. Ky formular është pjesë përbërëse e rregullores së 

funksionimit dhe e manualit të procedurave të njësisë publike. 

- Në Bashkinë Skrapar Struktura Organizative ka pësuar ndryshime, të cilat janë miratuar me 

Vendim të Kryetarit së Bashkisë, dhe nuk janë pasqyruar në Rregulloren e Brendshme, pasi 

janë shtim në strukturë/njësi të veçanta të numrit të punonjësve për pozicione ekzistuese. 

Drejtoria Ligjore, e prokurimeve dhe e Burimeve Njerëzore [DLPBNJ] si strukturë përgjegjëse 

për personelin, harton çdo fillim viti Planin Vjetor të pranimit në shërbimin civil për Bashkinë 

Skrapar, mbështetur në nevojat që pasqyrohen në Strukturat organizative të çdo viti, të 

miratuara nga Kryetari i Bashkisë. Për vitin 2020 nuk është hartuar plani vjetor i pranimit në 

shërbimin civil, ndërsa për vitin 2021 është hartuar dhe miratuar plani vjetor për pranimin në 

shërbimin civil për 28 (njëzetë e tetë) vende vakante. Në bashkinë Skrapar gjatë periudhës 2020 

e 2021 nuk ka patur vende vakante (administrata, njësitë administrative dhe njësitë e varësisë), 

ndërsa diferenca prej 8 punonjësish që pasqyrohet në tabelën e mëposhtme, janë numri i 

punonjësve të planifikuar me kontratë pune të përkohshme (sezonalë): 

 

Nr Viti 
Numri sipas 

planit 

Numri në 

fund viti 

1 2020 370 362 

2 2021 370 362 

                                            Burimi: Bashkia Skrapar 

 

- Nga auditimi i strukturave organizative të Bashkisë Skrapar dhe i planit vjetor për pranimin 

në shërbimin civil, rezultoi se për periudhën nën auditim, ka patur largime të punonjësve nga 

puna për arsye të ndryshme. Një pasqyrim më i detajuar i numrit me arsyen e largimeve, jepet 

në tabelën e mëposhtme 

                   

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

          
                                            Burimi: Bashkia Skrapar 
 

- Numri i Personelit në Bashkinë Skrapar referuar strukturave organizative në planifikim është 

për 2020 dhe 2021 me 362 punonjës. Nga verifikimi i planit vjetor të punësimit dhe 

listëpagesave, rezultoi se për vitin 2020 dhe 2021 këtij numri i është shtuar edhe 8 (tetë) 

punonjës me kontratë të përkohshme.  

N

r 

Arsyeja e lirimit të 

vendeve 
2020 2021 

1 KMCAP 0 0 

2 Pension 7 5 

3 Largim me Dëshirë 7 8 

4 Shkurtime 0 1 

5 Zgjidhje Kontrate 0 3 

6 
Largim për mosparaqitje në 

punë/ raste të përsëritura 
1 1 

7 Nderuar jetë 0 0 

8 Masë disiplinore 0 0 

9 Refuzim të vendit të punës 1 6 

TOTALI 16 24  
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- Nga punonjësit e larguar nga puna me motivacion shkarkim me masë disiplinore apo largim 

nga detyra, për vitet 2020 e 2021 nuk ka asnjë padi dorëzuar në Komisionerin e Nëpunësit Civil 

apo në Gjykatë; Çështjet në gjykatë janë nga punonjës të cilët janë larguar në vitin 2019 dhe 

që janë 40 (dyzetë) të tillë, nga 77 (shtatëdhjetë e shtatë) punonjës të larguar në total (së bashku 

me punonjësit  e përkohshëm). 

 

 

 

 

 

                                        Burimi: Bashkia Skrapar 

Ndërsa shpërndarja e punonjësve në strukturën organizative sipas njësive përbërëse të saj, 

pasqyrohen si më poshtë në tabelë: 

 

            Burimi: Bashkia Skrapar 
 

Nga verifikimi dhe analiza e të dhënave në tabelë, diferenca prej 8 punonjësish janë ata të 

punësuar me kontratë të përkohshme (punonjës provizorë), kjo pasi në stinën e verës punësohen 

punonjës sezonal në Drejtorinë e Shërbimeve Publike dhe Bordin e Kullimit; Në Bashkinë 

Skrapar nuk ka punonjës me kohë të pjesshme; gjithashtu për vitet 2020 e 2021 nuk ka patur 

vende vakante.                                                                                                                            

b.  Nga Bashkia Skrapar janë dërguar çdo vit në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë/Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar 

Publik/Drejtoria e Harmonizimit dhe Menaxhimit Financiar, Kontrollit dhe Kontabilitetit në 

përgjigje të shkresave që kjo e fundit u dërgon bashkive: Pyetësorët e Vetëvlerësimit dhe 

Deklaratën për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të Brendshëm për vitin 2020 me nr. 552 prot., 

datë dhe 23.02.2021; për vitin 2021 me nr. 582 prot., datë 28.02.2022; Bashkia Skrapar nuk 

shpreh qartë mangësitë në aktivitetet e kontrollit si “Gjurmës së auditimit”, "Regjistrit të 

riskut", "Strategjisë së riskut" etj. në moszbatim të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe të Manualit për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin.  
 

1.3. Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, hierarkia, rregullat e qarta, të 

drejtat, përgjegjësitë dhe linjat e raportimit. 

Nga auditimi konstatohet se Bashkia Memaliaj funksionon me një Strukturë që bazohet në 

Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”. Nga auditimi rezulton se Strukturat 

Organizative nuk shoqërohen edhe me Organigramën përkatëse për tu miratuar nga Këshilli 

Bashkiak, por janë miratuar pa to: 

Nr Viti 
Numri i të 

larguarve 

Numri i proceseve 

gjyqësore 

1 2019 77 40 

2 2020 16 0 

3 2021 24 0 

STRUKTURA  
2020 2021 

PLAN FAKT PLAN FAKT 

1 ADMINISTRATA E BASHKISË ME NJËSI VARËSIE 341 333 341 333 

2 NJA ÇEPAN 4 4 4 4 

3 NJA BOGOVË 3 3 3 3 

4 NJA POTOM 4 4 4 4 

5 NJA LESHNJE 3 3 3 3 

6 NJA GJERBËS 4 4 4 4 

7 NJA ZHEBË 3 3 3 3 

8 NJA VENDRESHË 3 3 3 3 

9 NJA QENDËR 5 5 5 5 

VENDE VAKANTE PËR POZICION 0 0 

TOTALI 370 362 370 362 
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                         A                                                                                    B 
  

 

 
         

Skemë e thjeshtuar e strukturës së NJVQV/Bashki 

 

A. Organi Përfaqësues i Bashkisë - Këshilli Bashkiak 

B. Organi Ekzekutiv i Bashkisë - Kryetari i Bashkisë  

- Gjatë periudhës 2 vjeçare 2020 e 2021 që po auditohet, struktura organizative e Bashkisë 

Skrapar ka pësuar ndryshime nga ajo e mëparshme, të cilat miratohen me Vendim të Këshillit 

Bashkiak. 
 

 

                 

 

 

 

 

                  Burimi: Bashkia Skrapar 

 

- Një pasqyrim të kompozimit të Strukturës organizative të Bashkisë Skrapar për çdo njësi bazë 

të miratuara nga Kryetari i bashkisë, paraqiten në tabelat e mëposhtme: 
 

Programi 

Buxhetor 
Emërtimi i programit 

Nr. i 

punonjësve 

 Bashkia Skrapar  

01110 Planifikim, Menaxhim, Administrim  5 

01120 Çështje financiare dhe fiskale 18 

03140 Shërbimet e Policisë Vendore  5 

03280 Shërbimet e mbrojtjes civile  2 

03280 Shërbimet e mbrojtjes nga zjarri 14 

04220 Shërbimet bujqësore  4 

06140 Planifikimi Urban vendor  4 

08130 Sporti dhe argëtimi  6 

08220 Kultura  9 

09120 Arsimi parashkollor dhe Bazë 69 

09230 Konvikti Arsimit të Mesëm 13 

09230 Punonjësit mbështetës arsimi i mesëm   9 

10140 Kujdesi social për fëmijët me aftësi ndryshe   4 

10140 Kujdesi social sektori i Ndihmës ekonomike   3 

10430 Kujdes social për fëmijët –çerdhja  11 

04130 QKB –funksion i deleguar   2 

01170 Gjendja civile – funksion i deleguar   6 

 Ndërmarrja e Shërbimeve Publike  

01110 Administrata   9 

04520 Rrjeti rrugor rural 20 

05100 Menaxhimi i mbetjeve  29 

06260 Shërbimet Publike vendore  45 

 Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor  

04260 Administrata, Mbarështimi, Sektor 22 

Viti 
Urdhër 

Kryetari/VKB 

Njësi 

Administrative 

Institucione 

Varësie 
Drejtori Sektor 

Punonjës 

plan 

2020 
UK nr. 20 datë 

29.08.2019 
9 4 4 21 370 

2020/

2021 

UK nr. 20/1 

date 18.02.2020 
9 4 4 21 370 

Bashkia 

Skrapar 

shkia 

Skrapar 
Këshilli Bashkiak Kryetar i Bashkisë 

Sekretar i Këshillit 

Bashkiak 

 

Njësi Administrative e 

& Varësie 

 

Sekretar i 

Përgjithshëm 
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Shfrytëzimit 

                      Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Konstatim 1.3/a: Referuar dokumentacionit dhe të dhënave statistikore të tabelës, rezulton se  

Urdhri i Kryetarit të Bashkisë nr. 20 datë 29.08.20219 “Për miratimin e strukturës organizative 

të Bashkisë Skrapar dhe niveli i pagave për vitin 2020” dhe Vendimi nr. 20/1 datë 18.02.2020 

për një ndryshim në Vendimin nr. 20 datë 29.08.2019, nuk ka kaluar për miratim në Këshillin 

Bashkiak, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 7, 8 

dhe neni 54 pika ç. 

- Në Vendimet e Kryetarit së Bashkisë së Skraparit janë miratuar Struktura Organizative në 

zbatim të Ligjit nr. 139/2015 “ Për Vetëqeverisjen Vendore” neni 8 pika 1. 1/c. Strukturat 

organizative janë shoqëruar me Organigramën përkatëse. Organigrama si një paraqitje grafike 

e strukturës organizative, pasqyron një informacion të qartë dhe të kuptueshëm për të gjithë, 

mbi pozicionet, klasifikimin por edhe mbi numrin e personelit të planifikuar dhe faktik në 

dispozicion të tyre. Organigrama është një mjet informues dhe administrativ, pasi përfaqëson 

njësitë e strukturës (departamente, drejtori e sektorët e tyre) shpërndarjen e tyre, kompetencat, 

funksionet dhe kompetencat, si dhe informacionin në lidhje me atributet relacionale dhe 

strukturat hierarkike të Njësisë Publike. Organigrama Institucionale, paraqet një informacion 

statistikor në kohë reale mbi kategoritë e proceseve të punës, por edhe numrin e personelit 

(faktik apo vakant)  që u përket. Përsa më lart në zbatim të “Manualin MFK” të miratuar me 

Urdhër të Ministrit të Financave, nr. 8980, dt. 15.07.2010 dhe atë nr. 108/2016; Ligjin nr. 

152/2013 “Për nëpunësin civil”; Ligjin nr. 90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e 

administratës shtetërore” neni 21 pika 1,2. 

- Referuar Ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore” mbi funksionet e bashkive, po 

japim një pasqyrim se si është kompozuar Struktura e Bashkisë Skrapar për vitin 2021, në 

zbatim të funksioneve që i jep ligji. 

Emërtimi i funksionit Shërbimet Njësia përgjegjëse në 

Strukturë/ Njësi Varësie 

1. Infrastruktura dhe 

Shërbimet Publike -

neni 23 

- Për Ujin e pijshëm 

 

 

-Ujërat e ndotura, ujerat e shiut, mirëmbajtje e 

rrugëve, varrezat publike, etj  

 

-Drejtoria e Shërbimeve 

Publike 

 -dekori, gjelbërimi, etj.   

 -mbetjet e ngurta,  

 
-Plan, zhvill kontrolli i territorit -Drejtoria e Zhvillmit Territorit, 

kadastrës, Mjedis, ujitje 

 -Sistemi arsimor parashkollor dhe bazë -Personel shkollë /konvikt 

 -Shërbimi parësor shëndetësor  

2 .Shërbimet sociale -

neni 24 

-Shërbimet sociale - Qendra Alternative 

- Çerdhe 

 

3 .Kultura, sporti dhe 

shërbimet argëtuese - 

neni 25 

-Trashëgimia kulturore, identiteti lokal, 

biblioteka, sporti 

- Sektori , arsim, sport kulturë 

- QKF 

  4. Mjedisi - neni 26 -Ajri, toka, uji, zhurmat, aktivitete edukuese  

  5. Bujqësi, pyje, 

  kullota, natyre, 

 biodiversitet – neni 27 

-Infrastrukturë e ujitje kullimit, toka bujqësore, 

informimi bujqësor e blegtoral, skemat e 

granteve, pyje & kullota, natyra & biodiversiteti 

- Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor 

6. Ekonomia vendore 

neni 28 

-Plane strategjike, tregjet, biznesi i vogël, grante 

për biznesin, informim publik etj. 

-Sektori i Zyrës me një Ndalesë 

  7. Siguria publike –   

    neni 29 

-Mbrojtja civile, parandalim dhe 

zgjidhje konflikti, kundërvajtjet 

- Policia Bashkiake 

- MZSH 
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    Punoi: Grupi i Auditimit 

 

- Nga verifikimet dhe analiza e informacionit të pasqyruar në tabelë, rezulton se për funksionin 

“Mbrojtja e Mjedisit” neni 26, në strukturën e Bashkisë Skrapar, ky funksion nuk mbulohet 

nga një njësi e veçantë, por te “Drejtoria e Zhvillimit të Territorit, Kadastrës, Mjedis, Ujitje” 

është 1 (një) Inspektor mjedisi në “Sektori Planifikimit e Zhvillimit të Territorit”; gjithashtu 

për “Ujin e Pijshëm” dhe “Shërbimi Parësor Shëndetësor” janë shërbime që nuk mbulohen nga 

njësi në strukturë apo personel i strukturuar në njësi të tjera të saj. Pra funksioni ‘Mbrojtja e 

mjedisit”, “Uji i pijshëm” dhe “Shërbimi parësor shëndetësor” duke mos u mbuluar me njësi 

të veçantë apo personel në strukturë, tregon mungesën e vlerësimit për rëndësinë e duhur që ka 

për komunitetin dhe ka cenuar efektivitetin e këtyre funksioneve; Shërbimi i Ujit të pijshëm 

ofrohet nga “Ujësjellësi”- Sha, është njësi në varësi të Bashkisë Skrapar, funksionon me bord 

drejtues vendimmarrjet e të cilit nuk varen nga Këshilli Bashkiak; ndërsa aktiviteti i tij i 

nënshtrohet auditimit të NJAB të bashkisë Skrapar. 

Konstatim 1.3/c. Bashkia Skrapar ka krijuar një strukturë administrative që nuk mbulon të 

gjitha funksionet për të ofruar shërbimet dhe ushtrimin e kompetencave, sipas ligjeve në fuqi, 

kjo pasi rezulton që nuk mbulon me njësi të veçanta (drejtori ose sektorë) disa 

funksione/nënfunksione, por me specialistë të veçantë (dhe jo në çdo rast), shërbime të cilat 

nuk rezultojnë efektive për komunitetin, në mos zbatim të përcaktimeve në Kreun VII të ligjit 

nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”. 

1.4 Politikat dhe praktikat e menaxhimit të burimeve njerëzore. 

Bashkia Skrapar aktivitetin e saj funksional e mbështet në Rregulloren e Brendshme, e miratuar 

me Urdhrin e Kryetarit nr. 15 datë 03.03.2020 me nr. 303 prot., datë 03.03.2020 dhe i përket 

Strukturës Organizative miratuar me Vendim të Kryetarit të Bashkisë nr. 20 datë 29/08/2019 

“Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë Skrapar për vitin 2019” me shkresën nr. 

2663 datè 29.08.2019. Rregullorja e Brendshme përmban: bazën ligjore dhe fushën e zbatimit, 

strukturën organizative, funksionet menaxheriale, rregulla të përgjithshme, si dhe detyrat dhe 

përgjegjësitë e çdo njësie dhe pozicioni, të drejtat dhe detyrat e personelit, trajnimet, shkeljet 

disiplinore, orarin dhe kohën e punës, etj. Bashkia Skrapar deri më sot nuk disponon “Listën 

(Hartën) e proceseve/Manualin e Procedurave”, ku të jenë pasqyruar të gjitha proceset e punës 

dhe “Gjurmët e auditimit” për njësitë kryesore të Strukturës.  

1.5 Aftësitë profesionale të punonjësve.  

Për të audituar dosjet e personelit, përzgjodhëm dosjet e të punësuarve për vitet 2021 në 

aparatin e bashkisë dhe në ndërmarrjet e varësisë për kategoritë: ngritje në detyrë, pranim në 

shërbimin civil, me Kod pune; si dhe dosjet e punonjësve të larguar nga Bashkia Skrapar. 

Emërimet/largimet e punonjësve i nënshtrohen Ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” dhe Ligjit 

nr. 7961/1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë”.  

- a. Mbi rregullsinë dhe plotësinë e dosjeve të personelit u kërkuan dosjet e punonjësve të 

emëruar në bashkinë Skrapar për vitet 2020 e 2021 për të gjitha kategoritë, lëvizjeve të 

personelit /ngritjet në detyrë si dhe të punonjësve të larguar të periudhës nën auditim. 

Konstatim 1.5/a: Nga testimi me zgjedhje i dosjeve të personelit (kampioni që u përzgjodh), 

emëruar/larguar në 2021, rezultoi se përgjithësisht dosjet e personelit përmbanin 

dokumentacionin përkatës të dosjeve, por u konstatuan edhe këto parregullsi apo mangësi: 

- Dosjet e personelit të punonjësve që i ishin nënshtruar procedurës së ngritjes në kategori apo 

ndryshim statusi (nga trajtim me kod pune në nëpunës civil), nuk ishin sistemuar së bashku në 

një dosje të vetme; Formulari Tip “Fletë Inventari“, me të gjithë emërtesat e dokumentacionit 

domosdoshmërish përbërës të dosjes ku të jenë të specifikuar dhe dorëzuesi dhe marrësi në 

administrative, 

-Shërbimi zjarrfikës 

- Mbrojtja Civile 

  8. Kompetenca të  

    Deleguara – neni 30 

 - QKB 

- Gjendja Civile 
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dorëzim me nënshkrimin përkatës; vlerësimi 6 dhe 12 mujor duhet të jetë prezent në dosje; 

Formular i Vetëdeklarimit në bazë të Ligjit nr. 8517/1999 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”, 

Deklarata e Kodit të Etikës në bazë të Ligjit nr. 9131 /2003 “Për rregullat e etikës në 

Administratën Publike”, Formulari i Konfliktit të Interesit në bazë të Ligjit nr. 9367/2005 “Për 

parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” etj. 

- Dosjet e punonjësve të larguar rezultuan me mangësi, kjo pasi praktika shkresore nuk ishte e 

plotë. Shkresa e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës/largimit nuk është shoqëruar me 

dokumentet justifikuese si: kërkesa për largim (në rastet e largimit me dëshirë), procesverbali i 

dorëzimit të bazës materiale në ngarkim (inventar personal) etj; 

Për të gjitha këto konstatime, për dokumentacionin e dosjeve të personelit të Bashkisë Skrapar 

nuk janë zbatuar me rigorozitet: VKM nr. 117, datë 5.3.2014 Lidhja 1 e 2; VKM nr. 243/2015 

“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i 

ndryshuar; Ligji nr. 7961 /1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” Kreu VII, XIV; Ligji 

nr. 9154 /2003 “Për Arkivat” dhe “Normat Tekniko - Profesionale dhe Metodologjike të 

Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”;  

- b Mbi trajnimin e punonjësve në Bashkinë Skrapar: 

Stafi administrativ ka zhvilluar trajnime sipas programeve të detyrueshëm ofruar nga ASPA  

pjesë e procedurës për përftimin e statusit të nëpunësit civil. Nga auditimi rezultoi se nga Bashkia 

Skrapar, struktura përgjegjëse e saj [DBNJ] nuk ka hartuar Plane vjetore trajnimesh të 

detyrueshme për punonjësit e saj. Trajnimet realizohen nga ASPA dhe punonjësit i 

vetëpërzgjedhin temat për të cilat kanë interes. Mos hartimi i planeve vjetore nuk mundëson një 

trajnim efektiv të personelit në përputhje me pozicionin në strukturë. Trajnimi i punonjësve është 

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

si dhe për të kuptuar se direktivat e dhëna prej menaxherëve të njësisë kuptohen dhe arrihen nga 

punonjësit. 

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

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

angazhimin për: • Caktimin e nivelit të njohurive dhe aftësive që kërkohen për çdo pozicion pune; 

• Verifikimin e kualifikimeve të kandidatëve për vendet e punës; • Marrjen në punë dhe ngritjen 

në detyrë vetëm të atyre personave që kanë njohuritë dhe aftësitë në nivelet më të larta; • Futjen 

e programeve të trajnimit që ndihmojnë punonjësit të zgjerojnë njohuritë dhe aftësitë e tyre. • 

Kryerjen e analizave periodike për njohuritë dhe aftësitë e kërkuara për çdo pozicion pune dhe 

mbështetur në këto analiza, hartimin e planeve periodike për trajnimin e punonjësve; • Zhvillimin 

e profesionalizmit menaxherial nëpërmjet trajnimeve dhe marrjes në konsideratë të aftësive 

menaxhuese gjatë procesit. 

Konstatim 1.5/b: Nga struktura përgjegjëse e bashkisë Skrapar [DBNJ], nuk janë hartuar plane 

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

njohurive të tyre për proceset e punës dhe të aftësive për t’i kryer me efikasitet ato, në moszbatim 

të Ligjit nr. 10296 /2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”. 

 

2. Menaxhimi i riskut. 

2.1 Regjistri i Riskut Grupi i auditimit lidhur me menaxhimin e riskut, kërkoi t’i vihet në 

dispozicion Regjistri i riskut, ku jepet një pasqyrim i identifikimit të risqeve të çdo njësie të 

strukturës dhe masat që duhen marrë parandalimin apo minimizimin e pasojave. Bashkia Skrapar 

nuk ka hartuar dhe miratuar Regjistrin e Riskut, ku bëhet i mundur identifikimi i risqeve që vijnë 

nga burime të brendshme dhe risqe që vijnë nga burime të jashtme, në kundërshtim të Ligjit 

10296 dt. 08.07.2010, Kreu III, neni 10 ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015 si dhe Udhëzimit nr. 

16 dt. 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të 

riskut në njësitë publike”.  
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Regjistri i Riskut është i konsoliduar, bazuar në analizën e riskut të çdo drejtorie dhe ka si Synim 

“Planifikimin dhe Përdorimin me eficencë, efikasitet dhe transparencë të fondeve buxhetore në 

përputhje me misionin e Bashkisë, për arritjen e objektivave”. Ky regjistër përmban përshkrimin 

e risqeve për çdo drejtori/sektor, nivelin e risqeve, kontrollet ekzistuese, veprimet e ndërmarra 

për të adresuar risqet (me kontrolle parandaluese, korrigjuese, udhëzuese, zbuluese) , zotëruesi 

i riskut si dhe situatën e riskut pas detyrës së fundit, si dhe mënyrën apo rrugëzgjidhjen e situatës 

në rastin e ndodhjes apo konstatimit të dukurisë. 

- Bashkia Skrapar me Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë nr. 49 datë 12.03.2021 dhe me nr. 764 

prot., datë 12.03.2021, ka ngritur Grupin e Menaxhimit Strategjik. Referuar Ligjit nr. 10296/2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” Kreu II neni 8, pika 8/b; nenit 27 pika 1,2; dhe 

“Manualit të Menaxhimit financiar dhe kontrollin”. Nga verifikimi rezulton se me ngritjen e 

GMS nuk është caktuar Koordinatori i MFK dhe i Riskut në kundërshtim kjo me Udhëzimin nr. 

16 datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe Koordinatorit të 

Riskut”. Në përmbajtje të këtij Urdhri specifikohet që ”GMS ngrihet për hartimin e Programit 

Buxhetor Afatmesëm vendor 2022-2024, sipas procedurave dhe akteve ligjore në fuqi”. Nga ana 

tjetër grupit të auditimit nuk iu vu në dispozicion asnjë procesverbal ku të jetë dokumentuar 

takimet e GMS realizuar gjatë periudhës 2020 e 2021; Në Ligjin nr. 10296/2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualin për MFK” citohet se “Grupi për 

Menaxhimin Strategjik duhet të mblidhet të paktën katër herë në vit. Vendimet e Grupit duhet të 

merren në mënyrë kolegjiale dhe objektive duke patur në vëmendje interesin publik dhe në 

përputhje me standardet etike të sektorit publik. Vendimet e Grupit duhet të pasqyrohen në 

dokumente dhe t’i vihen në dispozicion menaxhimit të njësisë”. 

Konstatim 2.1/a: Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 nuk ka hartuar dhe miratuar Regjistrin e 

Riskut në kundërshtim kjo me Ligjin 10296 dt. 08.07.2010, Kreu III, neni 10 ndryshuar me Ligjin 

nr. 110/2015 si dhe Udhëzimit nr. 16 dt. 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit 

të MFK dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”.  

Konstatim 2.1/b: Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 me ngritjen e GMS nuk është caktuar  

Koordinatori MFK dhe i Riskut, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar, Kreu II neni 8, pika 8/b; nenit 27 pika 1,2; dhe “Manualin 

e Menaxhimit financiar dhe kontrollin” miratuar nga Ministri MFE me nr. 8980 /2010  dhe ai i 

ri me nr. 108/2016; Udhëzimin nr. 16 datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e 

koordinatorit të MFK dhe Koordinatorit të Riskut”; 

Konstatim 2.1/c: Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 nuk ka dokumentuar asnjë takim të GMS 

lidhur me takimet për PBA dhe Planin Vjetor të Buxhetit, risqet dhe minimizimin e tyre, sistemin 

e kontrollit të brendshëm dhe për shumë probleme të dala nga analizat brenda njësive të strukturës 

organizative, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar neni 8, 12 dhe 27; “Manuali MFK” Kreu II kap. 2.2.6; 

 

2.2  Strategjia e riskut përcakton mënyrën se si sillet institucioni ndaj risqeve dhe vendos 

kuadrin e përgjithshëm të procesit të menaxhimit të riskut. Strategjia e riskut e një njësie duhet 

të miratohet nga titullari i njësisë, e cila përgatitet nga NA dhe duhet t’u vihet në dispozicion 

punonjësve dhe të njihet prej tyre. 

Duhet theksuar se në procesin e miratimit të planeve vjetore të punës, duhet të merren parasysh 

risqet më të rëndësishme që mund të ndikojnë në arritjen e objektivave të përcaktuara. Gjithashtu 

e rëndësishme është që të ketë një lidhje në mes të planeve vjetore të punës me planin strategjik 

të njësisë publike. Lidhjet e qarta midis planit strategjik, planit vjetor të punës dhe buxhetit vjetor 

shërbejnë si pikënisje për procesin e menaxhimit të riskut në çdo nivel të njësisë publike. Titullari 

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

ndryshime thelbësore të mjedisit të riskut. 

Nga auditimi rezulton se në lidhje me identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, adresimi i riskut dhe 
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shqyrtimi i riskut: 

Konstatim 2.2 Nga Bashkia Skrapar nuk është hartuar asnjë strategji për menaxhimin e riskut, 

në kundërshtim kjo me nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit”. 

 

2.3 Gjurmët e auditimit janë një instrument mbështetës për menaxhimin e njësisë. Gjurmët e 

Auditimit përfshijnë operacione të cilat nisin dhe përfundojnë brenda një strukture organizative, 

por që mund të përshkojnë gjatë rrugës së tyre, disa struktura organizative, dhe madje disa njësi. 

Gjurma e Auditimit informon mbi: Përshkrimin e qartë të ecurisë së operacionit; Gjurmimin e 

operacionit prej fillimit në fund; Të gjithë dokumentet që janë marrë ose janë gjeneruar gjatë 

procesit; Aktivitetet e rëndësishme të kontrollit, që garantojnë ecurinë e duhur të operacionit; 

Kush e merr një vendim të caktuar gjatë ecurisë së operacionit; Sistemet e IT-së që mbështesin 

operacionin; Kush mban përgjegjësinë finale për procesin – veçanërisht në rastet kur në kryerjen 

e një operacioni marrin pjesë disa njësi organizative.  

Nga sa më sipër nga ana e Bashkisë Skrapar, grupit të auditimit nuk iu vu në dispozicion Gjurmët 

e Auditimit, kjo pasi Titullari i Bashkisë në cilësinë e NA, nuk ka miratuar gjurmët e auditimit 

të njësisë.    

Konstatim 2.3/a Nga auditimi rezulton se, gjurmët standarde të auditimit nuk janë hartuar dhe 

miratuar nga titullari i njësisë, si një dokument i unifikuar për të gjitha proceset e Bashkisë 

Skrapar, në kundërshtim kjo me ligjin nr. 10296/2010 i ndryshuar, neni 16 pika 2;  Manualin e 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” kapitulli V; Udhëzimit nr. 30 dt. 27.12.2011 i ndryshuar, 

neni 121 e122. 

 

b. Lidhur me Menaxhimin dhe Mirëmbajtjen e Sistemeve IT, grupi i auditimit referuar edhe  

verifikimeve në “Deklaratën, Raportin dhe Formularin e Vetëvlerësimit” që dërgohen çdo 

fillim viti në MFE/Drejtorinë e Harmonizimit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, për vitin 

ushtrimor të mbyllur, rezultoi se mbi sistemit IT me të cilat operon Bashkia Skrapar (të gjitha 

bashkitë) për të gjitha shërbimet që u ofron qytetarëve. Të gjitha Bashkitë operojnë në sisteme 

kombëtare on*line dhe që administrohen në zbatim të VKM nr. 673/2017 nga AKSHI;  

 

Gjithashtu në Bashkinë Skrapar operojnë edhe: Sistemi i Kamerave të Qytetit, Sistemi One 

stop shop dhe Sistemi i Aksesit (hyrje-dalje), për të cilët nga auditimi rezultoi se: 

Konstatim b/1: Sistemet janë implementuar në një ambient i cili nuk plotëson kushtet e 

NR EMERTIMI DREJTORIA/SEKTORI 

1 Sistemi “Revalb” SSHS 

2 Sistemi i Shërbimeve të kujdesit Shoqëror SSHS 

3 Sistemi Online i pikëzimit për ndihmën ekonomike SSHS 

4 Sistemi për personat me aftësi të kufizuar SSHS 

5 Sistemi i Taksave STT (taksa e tarifa vendore) 

6 AFMIS SF (Sektori i Financës) 

7 e-leje SPZHT 

8 e-planifikimi SPZHT 

9 Regjistri i Planifikimit të Territorit SPZHT 

10 e-Albania Zyra me një Ndalesë 

11 ASIG Geoportal SPZHT 

12 Adresari Zyra me një Ndalesë  

13 e-prokurime NJPP 

14 Administrata AL DLPBNJ/Sektori i Burimeve Njerëzore 

15 Microsoft Office Word/excel SF        në bashkinë Skrapar 

16 Sistemi i Kamerave të Qytetit             në bashkinë Skrapar 

17 Sistemi i Aksesit (hyrje-dalje)             në bashkinë Skrapar 

18 Sistemi One Stop Shop             në bashkinë Skrapar 
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nevojshme të përcaktuara në “Rregulloren për Ndërtimin e Dhomës se Serverave” hartuar dhe 

miratuar nga Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit [AKSHI], VKM nr. 

710/2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, 

Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i ndryshuar;             

b/2 Nuk kryhet Backup i Sistemeve, databazës dhe konfigurimeve të pajisjeve IT; 

b/3 Sistemet mbështeten nga 1 (një) specialist IT, duke mos siguruar ndarjen e nevojshme të 

detyrave për sigurinë e informacionit dhe zhvillimin e tyre;  

Përdorimi i IT në këto kushte cenon (komprometon) aktivitetin ekonomik e financiar të 

bashkisë dhe paraqet risk në komprometimin e të dhënave që këto sisteme ruajnë dhe 

administrojnë.  

 

c. Lista (Harta) e Proceseve/Manuali i Procedurave të punës. Pamja e përgjithshme e procesit 

përmban një vështrim të përgjithshëm të aktiviteteve dhe procedurave që parashikojnë mënyrën 

e realizimit të proceseve të veçanta, sikurse dhe dokumentacionin që përdoret gjatë ecurisë së 

tyre. Ajo garanton uniformitetin në kryerjen e proceseve të punës, identifikimin e aktiviteteve 

të kryera, përgjegjësitë për kryerjen e një aktiviteti, si dhe afatet brenda të cilave këto aktivitete 

duhet të kryhen së bashku me një pamje të përgjithshme të veprimtarive të kontrollit, që 

identifikohen brenda një procesi dhe që garantojnë përmbushjen e objektivave të procesit; 

shkresat/ formularët tip si dhe disa Seksione të tjera plotësuese të tyre (procedurave). 

Konstatim 2.3/c: Bashkia Skrapar nuk ka hartuar listën (hartën)/manualin e proceseve të 

punës, në moszbatim të Ligjit nr. 10296 /2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe 

“Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” miratuar me Urdhrin e Ministrit të 

Financave nr. 8980 datë 15.07.2010 dhe Manualin e ri me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 

108/2016. 

 

3. Veprimtaritë e Kontrollit 

Aktivitetet e kontrollit janë rregullat, procedurat dhe veprimet që kanë si qëllim reduktimin e 

risqeve me synim arritjen e objektivave. Proceset kryesore të punës janë të shkruara në 

rregulloren e brendshme, ku në bazë të strukturës së miratuar ekziston dhe ndarja e detyrave. 

Për të qenë efektive, aktivitetet e kontrollit duhet të jenë të përshtatshme; efektive nga 

pikëpamja e kostos; të gjithanshme; të dokumentuara qartë etj. 

- Në Bashkinë Skrapar për realizimin e objektivave me efikasitet, ekzistojnë dhe përdoren 

manuale për proceset kryesore operacionale dhe financiare, të cilët specifikojnë qarkullimin e 

dokumentacionit: 

 
Nr. Sektorët Manualet që përdoren 

1 Sektori i Financës 
»  Manuali i Klasifikimit te llogarive 

»  Manuali i pasqyrave financiare 

2 
Sektori i Zhvillimit Urban 

dhe Kadastrës 

»  Manuali teknik i punimeve të ndërtimit në fuqi, miratuar me VKM 

nr. 629, datë 15.07.20155” Për miratimin e manualeve teknike të 

punimeve të çmimeve të punimeve të ndërtimit dhe të analizave të tyre. 

3 Njësia e Prokurimit 

»  Manuali mbi prokurimin elektronik në SPE të blerjeve me vlerë të 

vogël 

»  Manuali mbi përdorimin e Sistemit të Prokurimit Elektronik (SPE) 

 

Lloji i Kontrollit që duhet të zbatohet në një njësi janë: parandalues dhe pas faktit. Në Bashkinë 

Skrapar kontrollet pas faktit realizohen nga NJAB të Bashkisë etj., pra jo nga personat 

përgjegjës apo personat që marrin pjesë në kontrollet para faktit; ndërsa ato parandaluese janë 

dhe paraqiten si më poshtë vijon:  

a. Kontrolle në shqyrtimin e dokumentacionit që nënshkruhet, praktika e saj dhe verifikohet 

saktësia e materialit; 
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b. Ekzekutimi dhe regjistrimi i transaksioneve financiare nuk bëhen nga i njëjti person (NA-

NZ); 

c. Të gjitha angazhimet financiare miratohen në të njëjtën kohë nga NA&NZ (sistemi i 2 

firmave); 

d. Çdo dalje e Aktiveve afatgjata autorizohet dhe monitorohet nga NA; kontroll i dokumenteve 

të inventarëve, regjistrave financiarë, librat e kontabilitetit etj.; Bashkia Skrapar disponon 

rregulloren për menaxhimin e aktiveve të saj;  

e. Rregulloret për Sistemet IT duhet t’i vihen në dispozicion çdo përdoruesi; 

f. Parashikuar procedura të qarta mbi komunikimin e shkresave brenda dhe jashtë Bashkisë: 

hyrja, trajtimi, mbajtja e dokumentacionit lidhur me depozitimin e protokollimin, komunikimin 

shkresor e elektronik;  

g. Komunikimi dhe trajtimi i urdhrave të brendshëm dhe udhëzimeve përshtatur sipas 

përgjegjësive individuale të çdo pozicioni; 

h. Ndarja e detyrave i referohet strukturës organizative institucionale, ku secili punonjës kryen 

detyrën sipas akt emërimit dhe Formularit të përshkrimit të punës; 

i. Institucioni përgjithësisht zbaton rregullat e përcaktuara në “Normat tekniko-Profesionale 

dhe Metodologjike të shërbimit arkivor” për ruajtjen e dokumenteve, për trajtimin e gabimeve 

dhe incidenteve që mund të ndodhin gjatë punës, por nuk ka një rregullore të veçantë dhe një 

plan veprimesh për mirëfunksionimin e arkivit dhe të shërbimeve që ajo ofron, të miratuar me 

Vendim të Kryetarit të Bashkisë; 

j. Bashkia Skrapar ka ngritur Njësinë e Sinjalizuesit, ka miratuar Rregullore “Për hetimin 

administrativ të sinjalizuesit dhe mbrojtjen e sinjalizuesve nga njësia e sinjalizimit”, Rregullore 

“Për hetimin administrativ të kërkesës së sinjalizuesit për mbrojtjen nga hakmarrja nga njësia 

e sinjalizimit” shoqëruar me regjistrin, formulari tip I dhe tip II, me nr. 4469/1 prot., datë 

26.12.2019, në zbatim këto të ligjit nr. 60/2016 “Për sinjalizimin dhe mbrojtjen e 

sinjalizuesve”; Për periudhën nën auditimi grupit të auditimit nuk iu vunë në dispozicion 

raporte vjetore dërguar në ILDKPKI si dhe rezultoi pa raste sinjalizimi të brendshëm, për 

pasojë dhe asnjë rast për mbrojtje të sinjalizuesit; deri më 31.12.2021 në bashkinë Skrapar nuk 

ka patur raste informacioni nga njësia e sinjalizimit. 

k. Bashkia Skrapar ka faqen e saj zyrtare në web me adresë 

https://www.bashkiaskrapar.gov.al/ dhe pasaportën e Bashkisë në Portalin Porta Vendore me 

adresë 

https://portavendore.al/bashkia-Skrapar/pasaporta-e-bashkise-Skrapar/, të cilat përdorin një 

lidhje të sigurt (connection security) HTTPS (Hyper Text Transfer Protocol Secure), që do të 

thotë se serveri i faqes së internetit përdor një certifikatë sigurie, për të vërtetuar identitetin e 

internetit në shfletuesit e ndryshëm; 

Plani i Kontrollit të Brendshëm është një instrument për përshkrimin dhe organizimin e 

aktiviteteve të kontrollit (kush, kur dhe si të kontrollosh) me qëllim menaxhimin e risqeve 

kryesore dhe dhënien e sigurisë së arsyeshme se objektivat dhe qëllimet do të arrihen. Mungesa 

e planeve të kontrollit kanë ndikuar dhe në mos monitorimin e detyrave që menaxherët i 

ngarkojnë stafit, mbi cilësinë dhe afatet e përmbushjes së tyre; 

Veprimtaritë e kontrollit, përfshijnë procedurat dhe politikat e shkruara, të përgatitura për të 

dhënë siguri të arsyeshme, që risqet janë kufizuar brenda kufijve të pranueshëm, të përcaktuar 

gjatë procesit të menaxhimit të riskut. 

Konstatim 3: Nga Bashkia Skrapar nuk është hartuar/miratuar një Plan i Kontrollit të 

Brendshëm periodik apo vjetor, kjo në moszbatim të nenit 22, pika 1 të ligjit nr. 10296, datë 

08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, “Manualit për Menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”. 

4. Informacioni dhe Komunikimi 

Drejtuesit e institucionit (NA & NZ të të gjitha niveleve) kanë informacion të pamjaftueshëm 



33  

për qëllimet dhe rëndësinë e menaxhimit financiar dhe të kontrollit; si dhe nuk kanë kryer 

trajnime mbi Ligjin “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin“ të organizuar nga ASPA. 

Mungesa e realizimit të takimeve të GMS dhe e trajnimeve të stafit për njohjen dhe zbatimin e 

ligjit “Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, ka riskuar harmonizimin në bashkëpunimin 

dhe bashkërendimin e detyrave gjatë procedurave apo proceseve brenda sektorëve/drejtorive si 

dhe ndërmjet sektorëve, me qëllim ruajtjen e komunikimit ndërmjet njësive brenda strukturës 

së Bashkisë si dhe Bashkisë me ndërmarrjet në varësi të saj. Informacioni shkëmbehet në nivel 

Horizontal dhe Vertikal. Bashkia Skrapar disponon një Rregullore të Brendshme hartuar dhe 

miratuar mbështetur strukturës organizative me të cilën funksionon bashkia sipas VKB-ve 

përkatëse. Në Bashkinë Skrapar është emëruar Koordinatori për Informim dhe Koordinatori i 

Transparencës konform Ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” neni 15, 16. Çdo 

informacion dhe njoftim publikohen në WEB-in e Bashkisë. Mos hartimi dhe mos miratimi i 

Manualit të Procedurave dhe i Gjurmëve të Auditimit riskon të pasurit e një komunikimi jo 

shumë efektiv e harmonik, si dhe paqartësi në ndarjen e detyrave dhe monitorimin e zbatimit 

të tyre;  

a. Buxheti diskutohet në të gjitha nivelet e Institucionit (edhe ato të varësisë); 

b. Zhvillohen analiza vjetore të arritjeve të objektivave të Bashkisë Skrapar;  

c. Drejtoria Ligjore, e Prokurimeve dhe e Burimeve Njerëzore/Sektori i Burimeve Njerëzore, 

është përgjegjës për komunikimin me Subjektet kryesore të jashtme (ka korrespodencë 

shkresore zyrtare dhe elektronike sipas rastit) si dhe e çdo dokumenti administrativ 

(operacional e financiar) në institucion; ajo përzgjedh formën e komunikimit (shkresor të 

protokolluar apo elektronik) sipas rastit. Duhet të aplikohet rregullisht komunikimi elektronik 

ose shkresor (komunikim i brendshëm), duke evituar komunikimin verbal me qëllim forcimin 

e gjurmës së auditimit; 

d. Çdo muaj bëhet akt rakodimi me Degën e Thesarit dhe raportimi i bëhet Titullarit të Bashkisë 

(NA); 

e. Punonjësit komunikojnë drejtpërdrejtë me eprorët sipas shkallës hierarkike për çdo problem 

apo paqartësi, në rrugë shkresore të protokolluar dhe elektronike. 

 

5. Monitorimi  

Mungesa e një strukture të plotë me njësi ku të mbulohet çdo funksion/nënfunksion i bashkisë 

në shërbimet për komunitetin, i emërimit të një menaxheri në cilësinë e Koordinatorit të Riskut, 

mos hartimi i regjistrit të riskut, strategjisë së riskut, gjurmëve të auditimit, IT implementuar 

jo sipas standardeve të përcaktuara në aktet ligjore/nënligjore në fuqi,  ka sjellë mos efektivitet 

në procesin e monitorimit, pasqyruar kjo në mos hartimin e raporteve vjetore nga GMS, të 

raporteve periodike të menaxherëve të nivelit të ulët, të mesëm mbi ecurinë dhe realizimin e 

produkteve të njësisë publike (bashkisë), masën e realizimit të shpenzimeve, si dhe 

identifikimin e fushave të cilat nuk janë realizuar në masën e pritshme, duke analizuar dhe 

shkaqet përkatëse. Ky raportim bëhet nga personeli përgjegjës i çdo drejtorie tek eprori dhe 

eprorët ia përcjellin titullarit, në cilësinë e NA dhe Kryetarit të GMS. Raportimi mbi aktivitetin 

e strukturave që ata drejtojnë, përmban informacione dhe evidenca të ndryshme, ku bazohet 

dhe Raporti 4 mujor dhe vjetor i monitorimit, i cili i dërgohet Ministrisë së Financave. 

  

 

  

 

 
 

 

Skema e Monitorimit në NJVQV/Bashki 

 

Menaxhimi 

i Lartë 

Menaxhimi 

i Mesëm 
Menaxhimi 

i Ulët 
Stafi 

NJAB 
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Ky Raportim bëhet në zbatim të nenit 48 të ligjit nr. 68 /2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”, nenit 65 të ligjit nr. 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor ne Republikën 

e Shqipërisë” e të Udhëzimit të Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë nr. 22/2018 “Për 

procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dërgohet 

në Këshillin Bashkiak dhe MFE: për vitin 2020 rezulton me shkresën përcjellëse nr. 552 prot., 

dt. 23.02.2021 dhe për vitin 2021 me shkresën nr. 582 prot., dt. 22.02.2022. Këto Raporte 

përmbajnë: Pyetësorin e Vetëvlerësimit, Deklaratën për Cilësinë e Sistemit të Kontrollit të 

Brendshëm dhe Regjistrin e Menaxhimit të Riskut, Raporti për Funksionimin e Cilësisë së 

Kontrollit të Brendshëm, Plani i Veprimit për MFK. Gjithashtu nga ana e Bashkisë Skrapar: 

“Ndërmarrja e Shërbimeve Publike” dhe “ Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor” (në mungesë të një 

njësie të veçantë që mbulon mbrojtjen e mjedisit për çdo komponentë të tij) raportojnë çdo vit 

te Agjencia Kombëtare e Mjedisit (Ministria e Turizmit dhe Mjedisit), në zbatim të Ligjit nr. 

10431/2011 “Për Mbrojtjen e Mjedisit” i ndryshuar, Ligjit nr. 10463/2011 “Për Menaxhimin e 

integruar të mbetjeve” i ndryshuar si dhe VKM nr. 687/2015 “Për miratimin e rregullave për 

mbajtjen, përditësimin dhe publikimin e statistikave të mbetjeve”. Çdo akt administrativ i 

Bashkisë Skrapar publikohet në faqen zyrtare të saj konform kjo Ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore” Kreu VI, neni 15. Duke analizuar me kujdes të gjitha procedurat që 

ndiqen në funksion të arritjes së objektivave të Bashkisë, konstatuam se baza rregullatore mbi 

të cilën mbështetet aktiviteti funksional i saj, është e paplotë për rrugët që duhen ndjekur në 

konturimin dhe forcimin e sistemeve të kontrollit, duke e parë si sistem dinamik (të jetë 

koherent me çdo akt ligjor apo nënligjor që del). Kjo arrihet duke forcuar aktivitetin e GMS që 

është rregullator për mbarëvajtjen e proceseve të ndryshme të punës për çdo drejtori dhe njësi 

varësie, zgjedhjen e koordinatorit të riskut, që të mund të kontrollojnë, të konstatojnë dhe të 

sistemojnë në kohë reale edhe parregullsinë më të vogël të procedurave të përditshme, duke 

minimizuar riskun e kthimit të tyre në fenomen. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi implementimin dhe zbatimin e Menaxhimit Financiar dhe të Kontrollit 

të Brendshëm. 

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

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

Kontrollit, nisur nga vetëvlerësimi dhe rezultatet e testimeve të kryera në Bashkinë Skrapar u 

konstatuan disa mangësi si vijon: 

1. Referuar dokumentacionit që iu vu në dispozicion grupit të auditimit, rezulton se Urdhri i 

Kryetarit të Bashkisë nr. 20 datë 29.08.20219 “Për miratimin e strukturës organizative të 

Bashkisë Skrapar dhe niveli i pagave për vitin 2020” dhe Vendimi nr. 20/1 datë 18.02.2020 për 

një ndryshim në Vendimin nr. 20 datë 29.08.2019, si akte administrative nuk kanë kaluar për 

miratim në Këshillin Bashkiak, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” neni 7, 8 dhe neni 54 pika ç; 

2. Bashkia Skrapar ka krijuar një strukturë administrative që nuk mbulon të gjitha funksionet 

për të ofruar shërbimet dhe ushtrimin e kompetencave, sipas ligjeve në fuqi, kjo pasi rezulton 

që nuk mbulon me njësi të veçanta (drejtori ose sektorë) disa funksione/nënfunksione, por 

vetëm me specialistë të veçantë (dhe jo në çdo rast), shërbime të cilat nuk rezultojnë efektive 

për komunitetin, në mos zbatim kjo të përcaktimeve në Kreun VII të ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen vendore”. 

3. Nga testimi me zgjedhje i dosjeve të personelit (kampioni që u përzgjodh), emëruar/larguar 

në vitet 2020 e 2021, rezultoi se përgjithësisht dosjet e personelit përmbanin dokumentacionin 

përkatës të dosjeve, por u konstatuan edhe këto parregullsi apo mangësi: 

- Dosjet e personelit të punonjësve që i ishin nënshtruar procedurës së ngritjes në kategori apo 

ndryshim statusi (nga trajtim me kod pune në nëpunës civil), nuk ishin sistemuar së bashku në 

një dosje të vetme; Formulari Tip “Fletë Inventari“, me të gjithë emërtesat e dokumentacionit 
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domosdoshmërish përbërës të dosjes ku të jenë të specifikuar dhe dorëzuesi dhe marrësi në 

dorëzim me nënshkrimin përkatës; vlerësimi 6 dhe 12 mujor duhet të jetë prezent në dosje; 

Formular i Vetëdeklarimit në bazë të Ligjit nr. 8517/1999 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale”, Deklarata e Kodit të Etikës në bazë të Ligjit nr. 9131 /2003 “Për rregullat e etikës 

në Administratën Publike”, Formulari i Konfliktit të Interesit në bazë të Ligjit nr. 9367/2005 

“Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e funksioneve publike” etj. 

- Dosjet e punonjësve të larguar rezultuan me mangësi, kjo pasi praktika shkresore nuk ishte e 

plotë. Shkresa e ndërprerjes së marrëdhënieve të punës/largimit nuk është shoqëruar me 

dokumentet justifikuese si: kërkesa për largim (në rastet e largimit me dëshirë), procesverbali 

i dorëzimit të bazës materiale në ngarkim (inventar personal) etj; 

Për të gjitha këto konstatime, për dokumentacionin e dosjeve të personelit të Bashkisë Skrapar 

nuk janë zbatuar me rigorozitet: VKM nr. 117, datë 5.3.2014 Lidhja 1 e 2; VKM nr. 243/2015 

“Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” 

i ndryshuar; Ligji nr. 7961 /1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” Kreu VII, XIV; 

Ligji nr. 9154 /2003 “Për Arkivat” dhe “Normat Tekniko - Profesionale dhe Metodologjike të 

Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”;  

4. Nga struktura përgjegjëse e bashkisë Skrapar [DLPBNJ], nuk janë hartuar plane / programe 

vjetore për trajnimin e detyrueshëm të punonjësve, të cilat ndihmojnë në zgjerimin e njohurive 

të tyre për proceset e punës dhe të aftësive për t’i kryer me efikasitet ato, në moszbatim të Ligjit 

nr. 10296 /2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”. 

5 Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 nuk ka hartuar dhe miratuar Regjistrin e Riskut në 

kundërshtim kjo me Ligjin 10296 dt. 08.07.2010, Kreu III, neni 10 ndryshuar me Ligjin nr. 

110/2015 si dhe Udhëzimit nr. 16 dt. 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit 

të MFK dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”.  

6. Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 me ngritjen e GMS nuk ka caktuar Koordinatorin MFK 

dhe të Riskut, në kundërshtim me Ligjin nr. 10296/2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, Kreu II neni 8, pika 8/b; nenit 27 pika 1,2; dhe “Manualin e 

Menaxhimit financiar dhe kontrollin” miratuar nga Ministri MFE me nr. 8980 /2010  dhe ai i 

ri me nr. 108/2016; Udhëzimin nr. 16 datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e 

koordinatorit të MFK dhe Koordinatorit të Riskut”; 

7. Bashkia Skrapar deri më 31.12.2021 nuk ka dokumentuar asnjë takim të GMS lidhur me 

takimet për PBA dhe Planin Vjetor të Buxhetit, risqet dhe minimizimin e tyre, sistemin e 

kontrollit të brendshëm dhe për shumë probleme të dala nga analizat brenda njësive të 

strukturës organizative, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 10296/2010 “Për menaxhimin 

financiar dhe kontrollin” i ndryshuar neni 8, 12 dhe 27; “Manuali MFK” Kreu II kap. 2.2.6; 

8. Në lidhje me identifikimi i riskut, vlerësimi i riskut, adresimi i riskut dhe shqyrtimi i riskut, 

nga Bashkia Skrapar rezulton se nuk është hartuar asnjë strategji për menaxhimin e riskut, në 

kundërshtim kjo me nenin 21, pika 2 të Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin” dhe “Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” 

9. Nga auditimi rezulton se, gjurmët standarde të auditimit nuk janë hartuar dhe miratuar nga 

titullari i njësisë, si një dokument i unifikuar për të gjitha proceset e punës së Bashkisë, në 

kundërshtim kjo me ligjin nr. 10296/2010 i ndryshuar, neni 16 pika 2; Manualin e Menaxhimit 

Financiar dhe Kontrollit” kapitulli V; Udhëzimit nr. 30 dt. 27.12.2011 i ndryshuar, neni 121 

e122 

10. Lidhur me Sistemet IT:- Sistemet janë implementuar në një ambient i cili nuk plotëson 

kushtet e nevojshme të përcaktuara në “Rregulloren për Ndërtimin e Dhomës se Serverave” 

hartuar dhe miratuar nga Agjencia Kombëtare e Teknologjisë së Informacionit [AKSHI], VKM 

nr. 710/2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, 

Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i ndryshuar;  
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- Nuk kryhet Backup i Sistemeve, databazës dhe konfigurimeve të pajisjeve IT; 

- Sistemet mbështeten nga 1 (një) specialist IT, duke mos siguruar ndarjen e nevojshme të 

detyrave për sigurinë e informacionit dhe zhvillimin e tyre;  

11. Bashkia Skrapar  nuk ka hartuar listën (hartën)/manualin e proceseve të punës, në 

moszbatim të Ligjit nr. 10296 /2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe 

“Manualit të Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit” miratuar me Urdhrin e Ministrit të 

Financave nr. 8980 datë 15.07.2010 dhe Manualin e ri me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 

108/2016. 

12. Nga Bashkia Skrapar nuk është hartuar/miratuar një Plan i Kontrollit të Brendshëm periodik 

apo vjetor, kjo në moszbatim të nenit 22, pika 1 të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, “Manualit për Menaxhimin financiar dhe kontrollin” 

(sipas Aneksit nr. 11). 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 9-30 

Kriteri: Ligji nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”; Ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” dhe Manualin për Menaxhimin Financiar dhe 

Kontrollin”; Udhëzimin nr. 16, dt. 20.07,2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të 

menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”; Ligji nr. 

68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” Kreu VI, neni 32 pika 2/a,b,c; Ligji nr. 152 

datë 30.05.2013 “Për Nëpunësin civil në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar; Ligji nr. 7961 

dt. 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar neni 9 / 3,4 5; neni 11 

pika 1/c, e, f; neni 12; neni 19/1,2,3; neni 20; Ligji nr. 10325/2010 “Për bazën e te dhënave 

shtetërore”; VKM nr. 117 dt. 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e 

dosjeve të personelit e të regjistrit qendror të personelit” Lidhja 1 e 2; VKM nr. 243/2014 “Për 

pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive” i 

ndryshuar; VKM nr. 142 /2014 “Për përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në 

institucionet e administratës shtetërore dhe institucionet e pavarura”; me VKM nr. 746/2018 

VKM nr. 639 dt. 07.09.2016 ndryshuar me VKM nr. 596 dt. 04.09.2019 “Për përcaktimin e 

rregullave të procedurave  e të llojeve të testeve ekzaminuese mjekësore, që do të kryhen në 

varësi të punës së punëmarrësit, si dhe të mënyrës së funksionimit të shërbimit mjekësor në 

punë”; Ligji nr. 9887 dt. 10.03.2003 ose ligji nr. 138 dt. 17.12.2015; ligjin nr. 9049/2003 i 

ndryshuar, Ligji nr. 9367/2005 dhe Udhëzimi nr. 1 dt. 7.06.2014 të Inspektorit të Përgjithshëm 

të “Inspektoratit të Lartë të Deklarimit dhe Kontrollit të Pasurive dhe Konfliktit të Interesave”; 

VKM nr. 710/2013 “Për Krijimin dhe Funksionimin e Sistemeve të Ruajtjes së Informacionit, 

Vazhdueshmërisë së Punës dhe Marrëveshjeve të Nivelit të Shërbimit” i ndryshuar; 

“Rregullore për Ndërtimin e Dhomës së Serverave” /2008. 

Ndikimi/Efekti: Nga Bashkia Skrapar nuk janë zbatuar rigorozisht elementët nga të cilët 

përbëhen 5 (pesë) Komponentët e Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit. duke rriskuar kështu 

sigurinë e arritjes së objektivave të Bashkisë nëpërmjet përdorimit me efektivitet, eficencë dhe 

ekonomicitet të fondeve buxhetore.  

Shkaku: Gjatë periudhës nën auditim Bashkia Skrapar nuk ka treguar vëmendjen dhe 

përgjegjshmërinë e duhur për plotësimin e aktiviteteve të kontrollit me dokumentacionin 

përkatës (manuali i procedurave, gjurmët e auditimit, strategji risku, plan vjetor kontrolli të 

brendshëm, implementimin e Sistemeve IT sipas kritereve ligjore, etj) dhe miratimin e tyre nga 

NA – Kryetar i Bashkisë, të cilat orientojnë në zbatueshmërinë e procedurave të saj konform 

dispozitave ligjore në fuqi. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi 1: Kryetari i Bashkisë Skrapar, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë 

masa për njohjen nga menaxhimi dhe nga stafi të ligjit për MFK dhe manualit përkatës të tij, 

për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, caktimin e koordinatorit të riskut, të 

hartojë dhe të miratojë gjurmët e auditimit me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet 
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identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të 

institucionit, për forcimin e aktiviteteve të kontrollit të bashkisë, ku ti kushtohet rëndësi e 

veçantë sigurisë së Sistemeve IT sipas përcaktimeve në aktet ligjore.  

Rekomandimi 2: Të hartohen gjurmët e auditimit sipas drejtorive/sektorëve përkatës për 

detajimin sa më të qartë të proceseve të punës. Të hartohen rregulloret sipas 

drejtorive/sektorëve përkatës, për përcaktimin sa më të qartë të pozicioneve të çdo pozicioni 

pune. 

Rekomandimi 3: GMS të marrë masa për hartimin dhe miratimin e planit strategjik dhe planit 

vjetor për aktivitetet dhe çështjet që duhet të analizojë dhe grafikun e takimeve që do realizojë, 

për hartimin e raporteve vjetore , si një rregullator për mbarëvajtjen e proceseve të ndryshme 

të punës për çdo drejtori dhe njësi varësie, për të arritur objektivat institucionale në shërbim të 

komunitetit. 

Rekomandimi 4: Drejtoria Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore të marri masa për 

të hartuar programe trajnimi për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi 

komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe 

titullarin e njësisë, të plotësojë dosjet e personelit sipas kërkesave ligjore/nënligjore, të 

kontribuojë në krijimin e një strukture organizative/organigramën e saj sa më efektive, për të 

rritur efektivitetin e shërbimeve dhe funksioneve që i atribuon ligji në dobi të komunitetit. 

 

III. 2.1.2. Organizimi i njësisë së auditimit të brendshëm: 

Njësia e auditimit të brendshëm [NJAB] në Bashkinë Skrapar nuk është e organizuar në nivel 

sektori, por është vetëm një auditues i brendshëm në strukturën e Bashkisë në pozicionin e 

përgjegjësit. Miratimi i strukturës së Bashkisë Skrapar është me Vendimin e Kryetarit nr. 20 

datë 29.08.2019 dhe me nr. 2663 prot., datë 29.08.2018 “Për miratimin e strukturës 

organizative dhe nivelin e pagave për bashkinë Skrapar dhe njësive në varësi të saj për vitin 

2019”; për vitin 2020 me Vendimin e Kryetarit nr. 20/1 datë 18.02.2020 me nr. 2163/1 prot., 

datë 18.02.2020 Vendim për disa ndryshime në Vendimin nr. 20 datë 29.08.2019 “Për 

Miratimin e Strukturës organizative dhe nivelit të pagave për Bashkinë Skrapar dhe njësive në 

varësi të saj për vitin 2019”. Mos pasja e një njësie të plotë të Auditit të Brendshëm në 

strukturën e Bashkisë, është në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 

“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe pikat 3 dhe 6 të, VKM nr. 83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në 

sektorin publik”, rëndësia e të cilës konsiston në faktin se “Njësia e Auditimit të Brendshëm” 

ka funksion kryesor mbështetjen e menaxhimit të lartë në zbatimin e objektivave, për Bashkinë 

e Skrapar, në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, neni 10, germa “c” si dhe nenit 64,  germa “a” të Ligjit nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”. 

b. Plani strategjik 2020-2022 dhe ai vjetor 2020 i veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm [NJAB] është dërguar në Ministrinë e Financave/Njësia Qendrore e Harmonizimit 

për Auditimin e Brendshëm me shkresën nr. 3525 prot., datë 18.10.2019; 

Plani strategjik 2021- 2023 dhe ai vjetor 2021 i veprimtarisë së Njësisë së Auditimit të 

Brendshëm [NJAB] është dërguar në Ministrinë e Financave/Njësia Qendrore e Harmonizimit 

për Auditimin e Brendshëm me shkresën nr. 3266 prot., datë 19.10.2020;  

Planet Strategjikë dhe Vjetorë të [AB] të Bashkisë Skrapar janë përcjellë në Ministrinë e 

Financave brenda afateve të përcaktuara në Ligjin 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në 

Sektorin Publik”, në “Manualin e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” ku ndër të tjera 

citohet “..Plani Strategjik dhe Plani Vjetor, i përgatitur nga Njësitë e AB, miratohen nga 

titullari i institucionit dhe ato dërgohen jo më vonë se data 20 Tetor e çdo viti, në strukturën 

përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm në Ministrinë e Financave”. 

c. Plani strategjik i Auditimit mbështetet në programet dhe objektivat e Bashkisë dhe 
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Ndërmarrjeve të Varësisë ku ushtron veprimtarinë audituese, si dhe në identifikimin dhe 

vlerësimin e risqeve që ndikojnë në (mos)realizimin e objektivave të këtyre njësive. NJAB mbi 

bazën e njohjes dhe të studimit të objektivave strategjikë dhe të risqeve të Bashkisë dhe 

Ndërmarrjeve të Varësisë, evidenton jo vetëm subjektet dhe fushat e auditimit që do të 

realizohen në Programin Strategjik Afatmesëm, por edhe frekuencën e realizimit të këtyre 

auditimeve. Planifikimi i auditimit është bërë duke patur parasysh anën funksionale e 

organzative të subjekteve që janë objekt auditimi, raportet vjetore të institucionit, raportet e 

mëparshme të auditimit të brendshëm, rekomandimet e auditit të jashtëm (KLSH), regjistrat e 

riskut dhe këshillat/opinionet e drejtuesve të njësive respektive në strukturë. Nga Audituesi i 

Auditimit të Brendshëm janë hartuar Raportet Vjetore të aktivitetit të saj: për vitin 2020 

miratuar nga Kryetar i Bashkisë me nr. 361 prot., datë 08.02.2021; për vitin 2021 miratuar nga 

Kryetar i Bashkisë me nr. 343 prot., datë 09.02.2022; si dhe janë dorëzuar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar Publik në MFE/Drejtoria 

e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm brenda afatit të përcaktuar në Manualin e Auditimit 

të Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhrin e Ministrit të Financave nr. 100/2016. 

d. Struaktura e NJAB: Situata e strukturës së NJAB në Bashkinë Skrapar nga data 01.01.2020 

deri më 31.12.2021 paraqitet në tabelën e mëposhtme: 

 
NJAB Përgjegjës Specialist 

Auditues 

Kualifikimi 

profesional 

Emëruar Numri i punonjësve      

Plan   /  Fakt 

Viti 2019 1 0 Financier Me certificatë 1                 1 

Viti 2020 1 0 Financier Me certificatë 1                 1 

Viti 2021 1 0 Financier Me certificatë 1                 1 

    Burimi :Bashkia Skrapar 

 

Referuar ligjit nr. 114/2015 “Për Auditin e Brendshëm“ në çdo institucion publik bazuar në 

disa kritere të përcaktuara në VKM nr. 83 datë 03.02.2016 “Mbi Miratimin e Kritereve të 

Krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”, Vendimit të Kryetarit nr. 

20 datë 29.08.2019 dhe me nr. 2663 prot., datë 29.08.2018 “Për miratimin e strukturës 

organizative dhe nivelin e pagave për bashkinë Skrapar dhe njësive në varësi të saj për vitin 

2019” dhe  për vitin 2020 me Vendimin e Kryetarit nr. 20/1 datë 18.02.2020 me nr. 2163/1 

prot., datë 18.02.2020 Vendim për disa ndryshime në Vendimin nr. 20 datë 29.08.2019 “Për 

Miratimin e Strukturës organizative dhe nivelit të pagave për Bashkinë Skrapar dhe njësive në 

varësi të saj për vitin 2019”; është përcaktuar që [NJAB] të ketë në përbërjen e tij 1 (një) 

punonjës, dhe vazhdon të funksionojë si në planifikim edhe në fakt me 1 (një) auditues në 

strukturë në pozicionin e përgjegjësit, i cili rezulton i pajisur me certifikatën e Audituesit të 

brendshëm në zbatim të ligjit nr. 114/2015, “Manualit të Auditimit të Brendshëm” miratuar 

nga Ministër i Financave nr.100/ 2016 dhe VKM nr. 83/2016.  

[NJAB] gjatë periudhës që po auditojmë, ka funksionuar me këtë personel: 
 

Nr 
Nga data e krijimit 

deri me 31.12.2021 
Funksioni Arsimimi 

Vjetërsi 

në pune 

Vjetërsi në 

auditim/vite 
Çertifikimi 

 Për vitin 2019      

1 D.S Përgj. Sektori I lartë 31 3 Po 

 Për vitin 2020      

1 D.S Përgj Sektori I lartë 32 4 Po 

 Për vitin 2021      

1 D.S Përgj. Sektori I lartë 33 5 Po 

         Burimi:Bashkia Skrapar 

 

Titulli i gjetjes: Mbi Vlerësimin e Aktivitetit të Njësisë së Auditit të Brendshëm. 

Situata: Nga auditimi mbi vlerësimin e veprimtarisë së Njësisë së Auditit të Brendshëm në   

Bashkinë Skrapar, për periudhën e audituar 2020 – 2021 u konstatuan se: 
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1. Bashkia Skrapar në strukturën organizative nuk ka krijuar një njësi të plotë të Auditit të 

Brendshëm, por funksionon vetëm me një auditues në strukturën institucionale në    pozicionin 

e përgjegjësit, në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 114/2015 “Mbi Auditimin e Brendshëm”, 

“Manualin e Procedurave të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik”  miratuar me Urdhër 

të Ministrit të Financave nr. 100/2016, VKM nr. 83 dt. 03.02.2016 “Për Miratimin e Kritereve 

të Krijimit të Njësive të Auditimit të Brendshëm në Sektorin   Publik” i ndryshuar. 

2. Njësia e Auditit të Brendshëm në Bashkinë Skrapar, nuk ka realizuar numrin e trajnimeve të 

detyrueshme vjetore të planifikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit 

të Brendshëm Financiar në MFE/Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, në 

kundërshtim kjo me Ligjin nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik”, 

“Manualin e Auditimit të Brendshëm të Sektorit Publik”; 

3. Nga verifikimet dhe të dhënat e pasqyruara në tabelë, rezulton se për 2 vite radhazi 2020 dhe 

2021nga NJAB, nuk është realizuar numri i audtimeve të planifikuara në Planet Strategjikë dhe 

ata Vjetorë; planifikimi i misioneve audituese strategjikë dhe vjetorë, në mungesë të një 

vlerësimi real të njësive të strukturës (fushave e sistemeve) me koeficient risku, ka bërë që të 

mos jetë respektuar raporti [60% me 40%] mes sistemeve/fushave me risk të lartë dhe 

sistemeve/fushave me risk të mesëm/ulët, në moszbatim kjo të ligjit nr. 114/2015 “Për Auditin 

e Brendshëm në Sektorin Publik” dhe “Manualin e Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” 

kapitulli lll paragrafi. 3 pika 1.6 e 1.7; 3.2; 3.4; 3.5. 

4. Nga verifikimet e dokumentacionit, analiza e informacionit të pasqyruar në tabela si dhe 

auditimit të raporteve vjetore të hartuara dhe të miratuara, që NJAB ka dërguar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar në MFE/Drejtoria e 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, rezultoi se edhe misionet audituese në njësitë e 

planifikuar, nuk janë realizuar konform planit vjetor të auditimeve/planeve strategjikë, kjo ka 

sjellë mos pasqyrim të këtyre ndryshimeve në planet vjetore për vitet 2020 e 2021; nuk është 

hartuar dhe miratuar plani i ndryshuar ku përfshihet edhe relacioni me arsyet e këtyre 

ndryshimeve, të cilat kanë çuar në mosrealizim të misioneve audituese në subjektet e 

planifikuara; ndonëse numri i auditimeve të planifikuara për periudhën nën auditim vjen në 

rënie, nuk është arritur të realizohet numri i auditimeve të planifikuar; në planet strategjike dhe 

ato vjetore nuk janë përfshirë çdo njësi e strukturës organizative me referim koeficientin e 

riskut, ku ato me risk të lartë auditohen çdo vit, me risk të mesëm në çdo 3 vjet dhe ato me risk 

të ulët në çdo 5 vjet; si dhe numri i rekomandimeve të lëna ka ardhur në rritje nga viti në vit, 

ndërsa në rënie numri i zbatimit të tyre, të gjitha këto në moszbatim të ligjit nr. 114/2015 “Për 

Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik” dhe “Manualin e Auditimit të Brendshëm në Sektorin 

Publik” miratuar me Urdhrin e Ministrit të FE nr. 100/2016 

5. NJAB nuk ka ndjekur hapat e procesit të monitorimit për zbatimin e rekomandimeve nga 

ana e subjekteve të audituara brenda afateve të përcaktuara, në kundërshtim me Ligjin nr. 

114/2015 “ Për Auditin e Brendshëm” dhe “Manualit për Auditimin e Brendshëm në Sektorin 

Publik” i ndryshuar, Kap. 4.1 pika 13/1,2,3; Por nga ana e saj NJAB në mos zbatim të kësaj 

procedure, ka planifikuar mision auditues “për zbatimin e rekomandimeve të lëna në subjektet 

e audituara”, duke mos përdorur me eficencë burimet (njerëzore, financiare dhe kohë) për 

ushtrimin e aktivitetit të saj në ato njësi të paaudituara, të audituara shumë herët apo asnjëherë, 

në mos zbatim të përcaktimeve në kreun 4.1.13.1 dhe 2 “Procedurat e ndjekjes së 

rekomandimeve të auditimit” paragrafi 3 dhe “Raportimi i ndjekjes së rekomandimeve” 

paragrafi 4 të “Manualit për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik”; Gjithashtu përgjegjësi 

për mosraportim mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga misioni auditues i NJAB, 

kanë edhe subjektet e audituara, në moszbatim të kreut 4.1.13.3 “Përgjegjësitë e njësisë për të 

zbatuar rekomandimet e AB”. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 30-41 
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Kriteri: Ligji nr. 114/2015 “Për Auditimin e Brendshëm” dhe “Manuali i Auditimit të 

Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhrin e ministrit të FE nr. 100/2016; Ligji Nr. 

10296, datë 8.7.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”; VKM nr. 83/2016 “Për 

miratimin e kritereve të krijimit të NJAB-ve në sektorin publik”; Ligji nr. 139/2015 “Për 

Vetëqeverisjen Vendore”; “Manuali për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, miratuar me 

Urdhrin e Ministrit të Financave Nr. 8980, dt. 15.07.2010, Manuali i Ri me Urdhrin e ministrit 

të FE nr. 108/2016. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e një njësie të plotë të AB në strukturën e bashkisë Skrapar dhe 

mungesa e trajnimeve të detyrueshme nga NJAB të Bashkisë, përbëjnë pengesë për 

mirëfunksionimin dhe në performancën e NJAB së Bashkisë Skrapar si dhe në dhënien e 

sigurisë menaxherit për përmbushjen e objektivave të Bashkisë. 

Shkaku: Mos zbatimi i bazës ligjore në fuqi, e cila rregullon aktivitetin e Njësisë se Auditimit 

të Brendshëm në Bashkinë e Skraparit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandimi 1: Kryetari i Bashkisë Skrapar, të marrë masa për krijimin e një njësie të plotë 

të Auditimit të Brendshëm me 3 punonjës, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në 

përputhje me ligjin, VKM dhe Manualet, për të përmbushur misionin e saj në arritjen e 

objektivave. 

Rekomandimi 2: Njësia e Auditimit të Brendshëm të ndjekë rregullisht trajnimet e 

detyrueshme vjetore, të bëjë një rivlerësim të koeficientit të riskut të fushave /sistemeve objekt 

i misioneve audituese, për të përfshirë në planet strategjike dhe vjetore sektorët e fushave me 

risk, siç janë : zbatimi i procedurave të prokurimit, dhënia e lejeve të ndërtimit/zhvillimit, 

administrimi i taksave e tarifave vendore, etj si dhe institucionet e varësisë në Bashkisë 

Skrapar. 

Rekomandimi 3: Njësia e Auditit të Brendshëm, të ndjekë me korrektësi çdo fazë të misionit 

auditues me praktikën dokumentare përkatëse, rihartimin e atyre planeve vjetore ku ka patur 

ndryshime të misioneve audituese dhe miratimin e tyre te titullari i bashkisë; si dhe me 

dërgimin e raportit përfundimtar në subjektin e audituar t’i kërkojë menaxherit të saj të reagojë 

në lidhje me rekomandimet e lëna dhe të raportojë periodikisht NJAB sipas afateve të 

përcaktuara në Planin e Veprimit; Drejtuesi i Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të 

mirëmbaje një sistem për monitorimin e trajtimit të rezultateve të rekomanduara për t’ia 

përcjellë titullarit nëpërmjet raporteve informuese progresin ose jo të bërë për zbatimin e 

rekomandimeve, kjo sipas Manualit të AB. 

 

2.2. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit 

2.2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor për periudhën korrik 2020 deri 

më 31.12.2021: 

Nga auditimi i procedurave për përgatitjen PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023, rezultoi se 

janë realizuar fazat e përgatitjes, duke filluar që nga ngritja e Grupit të Menaxhimit Strategjik 

me urdhër të Titullarit të institucionit, i cili për periudhën nën auditim rezulton me Urdhër nr. 

49 datë 12.03.2021 dhe shkresën nr.764 prot., datë 12.03.2021, me organizimin e mbledhjes së 

këtij grupi për përcaktimin e tavaneve të shpenzimeve sipas programeve, etj. Nga auditimi i 

dokumentacionit dhe i Urdhrit për ngritjen e GMS, u konstatua se nuk janë ngritur dhe 

miratuar Ekipet e Menaxhimit të Programeve [EMP] për Bashkinë Skrapar, të cilat 

përfaqësojnë nivelin teknik menaxherial të procesit të planifikimit të Programit Buxhetor 

Afatmesëm (PBA), ku fokusohen në dy çështje kryesore: së pari, roli i ri i stafeve teknike në 

procesin buxhetor (përgatitja e PBA); dhe së dyti, aspektet konceptuale të programeve 

buxhetore, definimi i qëllimeve te politikave që lidhen me funksionet që mbulon një program 

i caktuar buxhetor, objektivat specifike për 3 vitet e PBA-se, produktet dhe shërbimet konkrete 
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që duhen realizuar për arritjen e tyre, si edhe treguesit përkatës të performancës. 

Në PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023 janë përcaktuar tendencat e politikave të shpenzimeve 

mbi bazën e fushave sipas Ligjit nr. 139/2015 "Për Vetëqeverisjen Vendore" dhe klasifikimit 

të MFE, ku për 8 funksione që janë përgjegjësi e NJVQV/Bashkive, janë planifikuar të 

mbështeten me buxhet 26 programe: për vitin 2020 janë 24 programe ose 92% dhe për vitin 

2021 janë 23 programe ose 88% e tyre, pra vjen në rënie nga viti 2020 në vitin 2021 me 1 

program, numri i programeve të planifikuar në buxhet ose me 1%. Programet me financim më 

të lartë janë: “Ujësjellës Kanalizime” (063), “PAK& Ndihme Ekonomike” (104), “Planifikim 

Menaxhim Administrim” (011) dhe “Arsimi parashkollor dhe 9 Vjeçar” (091); mbeten në 

nivele të njëjta: “Çështjet Financiare dhe Fiskale” (011), “Ndriçimi i rrugëve” (064), “Sporti 

dhe Argëtimi” (081), “Kultura dhe Evente” (082), “Administrimi i pyjeve dhe kullotave” (042) 

etj.; janë të pa planifikuara dhe të pa mbështetura me buxhet: “Ujitje kullimi” (042), 

“Emergjencat civile” (109), “Infrastruktura rrugore” (062); janë planifikuar por me buxhet të 

ulët ose në rënie: “Shërbimet e policisë vendore” (031), “Shërbimet bujqësore” (042), “Kujdesi 

Social Ndihma Ekonomike dhe Qendra Alternative” (101), “Kujdesi Social për fëmijët 

Çerdhja” (104) etj.   

Një shpërndarje e programeve buxhetore për vitet 2020 e 2021 sipas funksioneve/nën 

funksioneve që NNJVQV/Bashkitë janë përgjegjëse për ushtrimin e tyre të atribuuar me Ligjin 

nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, pasqyrohen në tabelën e mëposhtme:  

 
Ligji139/2015- 

Neni 

Funksionet e 

NJVQV / 

Bashki 

Nën funksionet Programet Buxhetore për 

çdo nënfuksion 

Neni 23 

Funksionet e 
bashkive në 

fushën e 

infrastrukturës 
dhe shërbimeve 

publike 

1. Prodhimin, trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të 

pijshëm.  
2. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura.  

3. Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga 

përmbytjet në zonat e banuara.  
4. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve vendore 

dhe sinjalizimit rrugor, të trotuareve dhe shesheve publike 

vendore.  
5. Ndriçimin e mjediseve publike.  

6. Transportin publik vendor.  

7. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e varrezave 
publike, si dhe garantimin e shërbimit publik të varrimit.  

8. Shërbimin e dekorit publik.  

9. Parqet, lulishtet dhe hapësirat e gjelbra publike.  
10. Mbledhjen, largimin dhe trajtimin e mbetjeve të ngurta 

dhe shtëpiake.  

11. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave 
arsimore të sistemit shkollor parauniversitar, me përjashtim të 

shkollave profesionale.  

12. Administrimin dhe rregullimin e sistemit arsimor 
parashkollor në kopshte dhe çerdhe.  

13. Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të 

shërbimit parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve 
edukuese e promovuese në nivel vendor, të cilat lidhen me 

mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të 

shërbimeve të tjera në fushën e shëndetit publik, sipas 
mënyrës së përcaktuar me ligj.  

14. Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e 

territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 

 
 

 

 
 

- Infrastruktura Rrugore 

- Rrjeti Rrugor Rural 
- Ndriçimi Rrugor 

 

 
 

- Shërbimet Publike 

 Vendore 
- Menaxhimi Mbetjeve 

-         

-   -   Arsimi parashkollor 
dhe 9 Vjeçar 

- Arsimi Mesëm dhe 

Konvikti 
 

 

- Planifikimi Urban 

Vendor 

Neni 24 

Funksionet e 

bashkive 
në fushën e 

shërbimeve 

sociale 

1. Krijimin dhe administrimin e shërbimeve sociale, në nivel 

vendor, për shtresat në nevojë, personat me aftësi të kufizuara, 

fëmijët, gratë, gratë kryefamiljare, gratë e dhunuara, viktima të 
trafikut, nëna apo prindër me shumë fëmijë, të moshuarit etj., 

sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  

2. Ndërtimin dhe administrimin e banesave për strehimin social, 
sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
3. Ndërtimin dhe administrimin e qendrave për ofrimin e 

shërbimeve sociale vendore.  
4. Krijimin, në bashkëpunim me ministrinë përgjegjëse për 

mirëqenien sociale, të fondit social për financimin e 

shërbimeve, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 

 

- Kujdesi Social 

Nd.Ekonomike dhe 
Qendra 

Alternative 

 
 

 

- Kujdesi Social për 
fëmijët/ Çerdhja 

 

- PAK& Ndihma 
ekonomike 
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Nenin 25 

Funksionet e 

bashkive në 
fushën e 

kulturës, sportit 

dhe shërbimeve 
argëtuese 

1. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e vlerave e të 

trashëgimisë kulturore me interes vendor, si dhe administrimin 
e objekteve që lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.  

2. Organizimin e aktiviteteve kulturore dhe promovimin e 

identitetit kombëtar e lokal, si dhe administrimin e objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve.  

3. Zhvillimin, mbrojtjen dhe promovimin e bibliotekave e të 

ambienteve për lexim, me qëllim edukimin e përgjithshëm të 
qytetarëve.  

4. Organizimin e aktiviteteve sportive, çlodhëse e argëtuese, 

zhvillimin dhe administrimin e institucioneve e të objekteve që 
lidhen me ushtrimin e këtyre funksioneve. 

               

- Kultura dhe Eventet 
 

 

 
 

- Sporti dhe Argëtimi 

Neni 26 

Funksionet e 

bashkive në 

fushën e 
mbrojtjes së 

mjedisit 

1. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen e cilësisë 

së ajrit, tokës dhe ujit nga ndotja.  
2. Sigurimin, në nivel vendor, të masave për mbrojtjen nga 

ndotja akustike.  

3. Zhvillimin e aktiviteteve edukuese dhe promovuese, në nivel 
vendor, të cilat lidhen me mbrojtjen e mjedisit. 

        

 

 

 
Neni 27 

 

 
 

 
 

Funksionet e 

bashkive në 

fushën e 
bujqësisë, 

zhvillimit rural, 
pyjeve dhe 

kullotave 

publike, natyrës 
dhe 

biodiversitetit 

 

1. Administrimin, shfrytëzimin dhe mirëmbajtjen e 

infrastrukturës së ujitjes dhe kullimit, të transferuar në pronësi 

të tyre, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj. 
2. Administrimin dhe mbrojtjen e tokave bujqësore e të 

kategorive të tjera të resurseve, si toka të pafrytshme etj., sipas 

mënyrës së përcaktuar me ligj. 
3. Krijimin dhe administrimin e sistemit vendor të 

informacionit dhe këshillimit bujqësor e rural, sipas 
legjislacionit në fuqi. 

4. Krijimin dhe administrimin e skemave vendore të granteve 

për bujqësinë e zhvillimin rural, të financuara nga buxheti 
lokal dhe/ose me bashkëfinancim nga të tretët, duke garantuar 

akses të balancuar gjinor. 

5..Administrimin e fondit pyjor dhe kullosor publik, sipas 
legjislacionit në fuqi. 

6. Mbrojtjen e natyrës e të biodiversitetit, sipas legjislacionit 

në fuqi. 

 

- Ujitja dhe Kullimi 

- Ujësjellës Kanalizime 

- Shërbimet Bujqësore 

 
 

 -     Administrim i Pyjeve 

dhe     Kullotave 

Neni 28 

Funksionet e 
bashkive në 

fushën e 

zhvillimit 
ekonomik 

vendor 

1. Hartimin e planeve strategjike të zhvillimit e të programeve 
për zhvillimin ekonomik vendor.  

2. Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të 

tregtisë.  
3. Mbështetjen për zhvillimin e biznesit të vogël, nëpërmjet 

veprimtarive nxitëse, të tilla si panaire e reklama në vende 

publike.  
4. Organizimin e shërbimeve në mbështetje të zhvillimit 

ekonomik vendor, si informacioni për bizneset, aktivitetet 

promovuese, vënia në dispozicion e aseteve publike etj.  
5. Publikimin e broshurave informative, krijimin e portaleve me 

profil ekonomik etj.  

6. Dhënien e granteve financiare për mbështetjen e aktiviteteve 
të biznesit të vogël e të mesëm, sipas mënyrës së përcaktuar në 

legjislacionin në fuqi, duke garantuar akses të balancuar gjinor. 

- Planifikim Menaxhim 
Administrim 

- Çështjet Financiare dhe 

Fiskale 

Neni 29 

Funksionet e 

bashkive në 

fushën e sigurisë 
publike 

1. Mbrojtjen civile, në nivel vendor, dhe administrimin e 
strukturave përkatëse, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.  

2. Garantimin e shërbimit të zjarrfikësve, në nivel vendor, dhe 

administrimin e strukturave përkatëse, sipas mënyrës së 
përcaktuar me ligj.  

3. Garantimin e mbarëvajtjes së marrëdhënieve në komunitet, 

parandalimin dhe ndërmjetësimin për zgjidhjen e konflikteve 
në komunitet.  

4. Parandalimin e kundërvajtjeve administrative, forcimin, 

inspektimin dhe monitorimin e zbatimit të rregulloreve e të 
akteve të njësive të vetë-qeverisjes vendore brenda juridiksionit 

të tyre vendor dhe në përputhje me përcaktimet ligjore. 

 

- Shërbimet e Policisë 

 Vendore 
 

- Emergjencat Civile dhe 

Shërbimet e Mbrojtjes 

nga Zjarri 

Neni 30 
Funksione të 

deleguara 

    -    QKB 
  -    Gjendja Civile 

  -    KQZ 

Nga analiza e informacionit në tabelë rezulton se ka funksione (F)/nënfunksione(N/f) të cilat 

nuk kanë asnjë program buxhetimi si: F- “në fushën e mbrojtjes së mjedisit”, N/f- “Prodhimin, 

trajtimin, transmetimin dhe furnizimin me ujë të pijshëm, “Mbledhjen, largimin dhe trajtimin 

e ujërave të ndotura”, “Mbledhjen dhe largimin e ujërave të shiut dhe mbrojtjen nga përmbytjet 

në zonat e banuara”, “Ndërtimin, rehabilitimin dhe mirëmbajtjen e ndërtesave të shërbimit 

parësor shëndetësor dhe zhvillimin e aktiviteteve edukuese e promovuese në nivel vendor, të 
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cilat lidhen me mbrojtjen e shëndetit, si dhe administrimin e qendrave e të kujdesit të shëndeti 

publik”, “Ngritjen dhe funksionimin e tregjeve publike dhe të rrjetit të tregtisë” etj. Pra vihet 

re se nuk ka një harmonizim të planifikimit buxhetor të atyre nën funksioneve që edhe pse u 

përkasin funksioneve të ndryshme, me një studim dhe analizë profesionale do të mbështesnin 

apo plotësonin njëra tjetrën me qëllim realizimin në tërësi të shërbimit ndaj komunitetit dhe 

territorit që mbulon bashkia Skrapar. Është bërë analiza e pagave dhe është llogaritur pesha 

specifike e këtyre llogarive (600-601) të shpenzimeve në totalin e shpenzimeve nga ku rezulton 

se 227,932 (195,552 + 32,380) mijë lekë ose 58,5% në vitin 2020 dhe 219,138  (187,936 + 

31,202) mijë lekë ose 66,6% në vitin 2021. 

- Çështjet kryesore dhe politikat që përfaqësojnë fokusin për projektet e Bashkisë Skrapar, 

pjesë e objektivave institucionale të trajtuara në PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023 janë: 

I. Investimet Prioritare nga Fondet e Bashkisë: 

A. Rrugë, vepra arti në rrugë, rrjete etj.                                                              9 PI7 

B. Objekte arsimore                                                                                             3 PI 

C. Ujitje, kullim dhe mbrojtje nga gërryerja                                                       1 PI 

D. Investime nga Fondet e BE- Projekte (IPA)                                                   1 PI 

II.  Investimet Prioritare nga Buxheti i Shtetit: 

Rikonstruksione, Rehabilitime, Rikualifikime                                             12 PI 

III. Investime në Ujësjellësit 

   Hartimi i Projekteve me financim nga Buxheti i shtetit                                 7 PI 

IV. Investime në Ujësjellësit  

   Me financim nga Buxheti i shtetit                                                                 10 PI 

V. Investime në Objekte Shkollore dhe Terrene Sportive 

  Ndërtime dhe Rikonstruksione                                                                       6 PI 

VI. Investime nga Donatorë 

  Rikonstruksione/Ndërtime në Objekte Kulturore, Sportive etj.                     4 PI 

 

- Programet afatmesme janë hartuar duke u bazuar në Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

vendore”, Ligjin nr. 115/2014 “Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes 

vendore në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 88/2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, Ligjin nr. 

137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, Ligjin nr. 9936/2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, Ligjin nr. 9652/2006 “Për sistemin e taksave vendore” 

i ndryshuar, Udhëzimin e MFE/Udhëzimin e MFE nr. 23 datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standarde të përgatitjes së programit buxhetor Afatmesëm të njësive të Qeverisjes Vendore”, 

VKB nr. 30 datë 24.12.2019 “Për miratimin e paketës fiskale 2020”. Është marrë në 

konsideratë Instrumenti i planifikimit financiar, i cili përbëhet nga: struktura financiare, 

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

detyrimet e prapambetura, trashëgimi me destinacion (kontratat në vazhdim), angazhimet 

(detyrimet e prapambetura sipas llojit), tavanet, llogaria ekonomike, vlerësimi i burimeve të 

ardhurat, përmbledhje të kërkesës buxhetore për secilin program shpenzimet e pritshme (kostot 

direkt dhe të ardhurat e pritshme). 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

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

nëpërmjet procesit të “Buxhetit me pjesëmarrje”, në datat si më poshtë: 

 Konsultimet me komunitetin dhe grupet e interesit: 

 
Nr. PBA 2020-2022/ 

Pr. Buxhet 2020 

PBA 2021-2023/ 

Pr. Buxhet 2021 

1 23.10.2019  

                                                      
7  Projekt Investime ose Objektiva Strategjikë të parashikuara në PBA 2020-2022 dhe PBA 2021-2023; 
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2 24.10.2019  

3 25.10.2019  

4 28.10.2019  

5 29.10.2019  

6 30.10.2019  

7 04.11.2019  

8 05.11.2019  

9 06.11.2019  

  9 N/A 

Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Nga auditimi rezultoi se Bashkia Skrapar për PBA 2020-2022 dhe Projekt buxhetin e vitit 2020 

ka zhvilluar 9 (nëntë) takime konsultative me grupet e interesit në komunitet konform Ligjit 

nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Kreu I neni 5 pika ç; ndërsa prezantimi i 

PBA 2021-2023 dhe Projekt buxheti vjetor 2021 nga ana e bashkisë Skrapar na u komunikua 

se “është bërë duke e publikuar Projekt Buxhetin 2021-2023 dhe Buxhetin Vjetor 2021 në 

faqen Zyrtare të Bashkisë në formatin e përshtatur për publikun, kjo për shkak të Pandemisë”. 

Duke iu referuar këtij fakti, nga verifikimi rezultoi se nuk ka asnjë informacion të dokumentuar 

(shkresor apo elektronik) ku të vërtetohet realizimi i procesit konsultativ me komunitetin: 

njoftimi zyrtar në stenda, web-in e Bashkisë, rrjetet sociale etj., me anë të të cilave të njoftohet 

komuniteti mbi takimin, objektin, platformën dhe adresën/linkun etj. Kjo në kundërshtim me 

Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Kreu I neni 5 pika ç; Ligjin nr. 

146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” Kreu IV, neni 11-20. 

Konstatim: Për prezantimin e PBA 2021-2023/ Projekt Buxheti Vjetor 2021 në komunitet dhe 

grupet e interesit, nga ana e Bashkisë Skrapar nuk ka asnjë takim të dokumentuar (fizik apo në 

platforma on line), në kundërshtim kjo me Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, Kreu I neni 5 pika ç; Ligjin nr. 146/2014 “Për Njoftimin dhe Konsultimin Publik” 

Kreu IV, neni 11-20;  

- Buxhetet janë hartuar mbi bazën e kërkesave nga 9 (nëntë) njësitë administrative: Çorovodë, 

Qendër, Bogovë, Vëndreshë, Çepan, Potom, Leshnjë, Gjerbës, Zhepë; drejtoritë e shkollave, 

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

bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm, janë përzgjedhur ato më prioritare. 

  

 

 

                                                 

 

 

 

 

 

 
                                               

Punoi: Grupi i auditimit 

                            Burimi: Bashkia Skrapar 

 

PBA-të dhe buxheti i vitit janë miratuar në Këshillin Bashkiak, sipas të dhënave në tabelës: 

  

 

Nr. VKB për vitin 2020 VKB për vitin 2021 

1 Nr. 48 DT 23.12.2019 Nr. 68 Dt. 24.12.2020 

2 Nr. 05 DT 23.01.2020 Nr. 06 Dt. 22.01.2021 

Njësi 

Administrative 

PBA 2020-2022 

Vlera 

Çorovodë  

NJA Qendër 389,542 

NJA Bogovë  

NJA Vëndreshë PBA 2021-2023 

NJA Çepan           Vlera 

NJA Potom  

NJA Leshnje 329,024 

NJA Gjerbës  

NJA Zhepë  
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3 Nr. 06 DT 23.01.2020 Nr. 07 Dt. 22.01.2021 

4 Nr. 09 DT 24.02.2020 Nr. 08 Dt. 22.01.2021 

5 Nr. 10 DT 24.02.2020 Nr. 12 Dt. 25.02.2021 

6 Nr. 11 DT 21.03.2020 Nr. 17 Dt. 25.03.2021 

7 Nr. 12 DT 26.03.2020 Nr. 18 Dt. 25.03.2021 

8 Nr. 13 DT 26.03.2020 Nr. 19 Dt. 25.03.2021 

9 Nr. 15 DT 26.03.2020 Nr. 22 Dt. 25.03.2021 

10 Nr. 29 DT 29.06.2020 Nr. 24 Dt. 21.04.2021 

11 Nr. 34 DT 20.07.2020 Nr. 25 Dt. 21.04.2021 

12 Nr. 35 DT 20.07.2020 Nr. 29 Dt. 26.05.2021 

13 Nr. 38 DT 24.08.2020 Nr. 36 Dt. 30.07.2021 

14 Nr. 39 DT 24.08.2020 Nr. 47 Dt. 25.10.2021 

15 Nr. 40 DT 24.08.2020 Nr. 59 Dt. 13.12.2021 

16 Nr. 41 DT 24.08.2020 Nr. 61 Dt. 24.12.2021 

17 Nr. 48 DT 28.09.2020  

18 Nr. 49 DT 28.09.2020  

19 Nr. 56 DT 26.10.2020  

20 Nr. 66 DT 24.12.2020  

 20 16 

 

a. Me VKB janë miratuar “Kalendarët e Hartimit të Programit Buxhetor Afatmesëm 2020-

2022 dhe 2021-2023 për bashkinë Skrapar dhe Institucioneve të Varësisë” konform Ligjit 

nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore” neni 33; 

b. PBA 2020-2022/ Buxheti i vitit 2020 që është viti i parë i saj është miratuar me VKB nr. 48, 

datë 23.12.2019 dhe me VKB nr. 06 dt. 23.01.2020 është miratuar buxheti shtesë për vitin 

2020, me fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm 2019. Buxheti fillestar për vitin 2020 i 

është nënshtruar 20 herë ndryshimeve, të cilat janë miratuar sipas VKB-ve për 

shtesa/pakësime apo përdorim fondesh në buxhet, të pasqyruara në tabelën e mësipërme;  

c. PBA 2021-2023/Buxhet i vitit 2021 që është viti i parë saj, është miratuar me VKB nr. 68, 

datë 24.12.2020 dhe me VKB nr. 08, dt. 22.01.2021 është  miratuar buxheti shtesë për vitin 

2021, me fondet e trashëguara nga viti i mëparshëm 2020. Gjatë vitit 2021 buxheti fillestar 

i është nënshtruar 16 herë ndryshimeve të cilat janë miratuar sipas VKB-ve për 

shtesa/pakësime apo përdorim fondesh në buxhet. 

d. VKB-të për PBA/ Buxhetin vjetor dhe ndryshimet e bëra gjatë viteve ushtrimore, janë 

cilësuar si pikë fundore në shkresën e VKB- së për konfirmim  nga Prefekti i Qarkut Berat 

dhe rezultojnë të konfirmuara, si dhe janë dërguar në Degën e Thesarit Skrapar në zbatim të 

afateve ligjore. 

Konstatim: Për vitet 2020 dhe 2021 buxheti vjetor i çdo viti respektiv, nuk është miratuar me 

vendim të veçantë në Këshillin Bashkiak, por është miratuar së bashku me PBA-në përkatëse, 

në kundërshtim kjo me përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes 

Vendore” Kreu I neni 6 pika ç, d dhe pikën 9 të Kreut I në Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018 

“Për procedurat standarde të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të Njësive të 

Vetëqeverisjes Vendore”. 

Planifikimet sipas PBA-ve dhe ndryshimet: 
 Në mijë lekë 

Emërtimi 
PBA 2020-2022 Buxheti 2020 PBA 2021-2023 Buxheti 2021 

Ardh. Shpenz. Ardh. Shpenz. Ardh. Shpenz. Ardh. Shpenz. 

Të ardhura të trashëguara 

nga viti paraardhës 
  5,914  

  
3,621  

Transferta e pakushtëzuar 

trashëguar viti paraardhës 
  27,769  

  
6,556  

Trashëguar nga Transferta 

specifike 
  7,112  

  
14  

Plani i të ardhurave viti 95,000  103,874  79,000  79,390  
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  Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Të dhënat në tabelë janë për aparatin e bashkisë Skrapar së bashku me njësitë e varësisë.  

Sipas të dhënave të pasqyrës, konstatohet se Bashkia Skrapar ka planifikuar që me të ardhurat 

e veta të mbulojë 28% të shpenzimeve për vitin 2020 dhe për vitin 2021 bashkia ka planifikuar 

të mbulojë rreth 25,2% të shpenzimeve. Ndërkohë që nga tabela rezulton se të ardhurat e 

trashëguara nga vitet paraardhëse vijnë në rënie me 5,914 mijë lekë nga viti 2019 në vitin 2020 

dhe me 3,621 mijë lekë nga viti 2020 në vitin 2021, me një diferencë prej (-)2,293 mijë lekë. 

 

Burimi: Bashkia Skrapar 
 

Kështu shpenzimet me burim të ardhurat nga taksat e tarifat vendore janë planifikuar: për vitin 

2020 në vlerën 103,874 mijë lekë; për vitin 2021 në vlerën 79,390 mijë lekë;  në fakt  janë 

shpenzuar në vlerën 60,049 mijë lekë më pak se plani në vitin 2020 ose 57,8%; në vlerën 54,813 

mijë lekë më pak në vitin 2021 ose 69%; Duke analizuar me kujdes shifrat në tabelë, vihet re 

se shpenzimet e planifikuara kanë një rënie prej (-)48,248 mijë lekë më pak në vitin 2021 

krahasuar me vitin 2020, ndërsa shpenzimet faktike kanë pësuar rënie me (-)41,271 mijë lekë 

më pak se në vitin 2020. Nga analiza e të dhënave rezulton rënie e vlerave faktike të 

shpenzimeve me burim financimi “nga të ardhurat e veta” me një diferencë prej (-)24,484 mijë 

lekë ose 23,5% më pak të cilat ndikojnë në mosrealizimin e shpenzimeve të planifikuara nga 

të ardhurat, ndonëse vlera e planifikuar ka ardhur në rënie nga viti në vit. 

- Gjithashtu nga auditimi i buxhetit vjetor dhe ndryshimeve, për çdo vit ushtrimor 2020 dhe 

2021 rezulton se të ardhurat e shpenzimeve të planifikuara janë: 

 Për vitin 2020 është 317,789 mijë lekë dhe përbëhet nga – Të Ardhura të trashëguara nga v. 

2019 në vlerën 5,914 mijë lekë; - Transferta të pakushtëzuara (të trashëguara) në vlerën 27,769 

mijë lekë; - Transferta specifike (të trashëguara) në vlerën 7,112 mijë lekë; - Plani i të ardhurave 

viti ushtrimor në vlerën 103,874 mijë lekë; Granti në vlerën 144,451 mijë lekë dhe -Transferta 

specifike në vlerën 100,422 mijë lekë. 

 Për vitin 2021 është 329,024 mijë lekë dhe përbëhet nga – "Të Ardhurat e veta" [AV] të 

trashëguara  nga viti 2020 në vlerën 3,621 mijë lekë; - "Transferta të pakushtëzuara" në vlerën 

6,556 mijë lekë; - "Transferta specifike" (të trashëguara) në vlerën 14 mijë lekë; - Plani i të 

ushtrimor 

Granti 122,367  144,451  124,814  129,814  

Transferta specifike 100,422  100,422  104,815  109,628  

Paga (600)  176,314   195,552  177,111  187,936 

Sigurime shoqërore (601)   29,445   32,380  29,698  31,202 

Shpenzime operative (602)   83,984   87,254  65,605  79,355 

Transferta (604+606+609)   2,000  4,942  10,748  11,974 

Inv (230 +231) nga ardhurat 

e Tr. Pakushtëzuara 
 26,047  69,413  25,468  18,557 

F.rezerv, f.kontigjences         

Investime nga FZHR, M. 

Linj 
   

   
  

Totali 317,789 317,789 389,542 389,542 308,629 308,629 329,024 329,024 

Nr Burimet e Financimit       Viti 

Plan 

2020                            

Fakt 

 

% 

      Viti 

Plan 

2021                                      

Fakt 

 

% 
trendi 

1 Nga të ardhurat e veta 103,874 60,049 57,8 79,390 54,813 69  

2 Nga transferta e 

pakushtëzuar dhe e 

përgjithshme 

122,367 144,451 118 124,814 129,814 104 

 

3 Nga tranferta e pakushtëzuar 

sektoriale 
100,422 100,422 100 104,815 109,628 104 

 

4 Nga të ardhura të trashëguara 

nga viti 2019 
40,795 40,795 100 10,191 10,191 100 ~ 

 TOTALI 367,458 345,717 94 319,210 304,446 95  
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ardhurave [AV] viti ushtrimor në vlerën 79,390 mijë lekë; "Granti" në vlerën 129,814 mijë lekë 

dhe -"Transferta specifike" në vlerën 109,628 mijë lekë.  

Pra buxheti fillestar për vitin 2020 është planifikuar në vlerën e 319,589 mijë lekë dhe me 

fondet e trashëguara nga viti 2019 arrin në vlerën e 389,541.7 mijë lekë (plani progresiv) me 

një shtesë prej 69,952.7 mijë lekë, ndërkohë që realizimi faktik i këtij viti është 333,783.6 mijë 

lekë me një diferencë prej (-)55,758.1 mijë lekë; Ndërsa buxheti fillestar për vitin 2021 është 

planifikuar në vlerën e 308,629 mijë lekë dhe me fondet e trashëguara nga viti 2020 prej 10,191 

mijë lekë arrin në vlerën e 329,024.3 mijë lekë (plani progresiv) dhe realizim në vlerën e 

290,563.3 mijë lekë.  

Planifikimi i Buxheteve të Bashkisë Skrapar për vitet 2020 dhe 2021 janë bërë në zbatim të 

kërkesave të ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” pika 4 dhe 5, i 

ndryshuar me ligjin nr. 30/2015, germa “dh” të nenit 32, i ndryshuar, ligjit nr. 9936, datë 

26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, 

Udhëzimeve të Ministrisë së Financave dhe  UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE nr. 3, datë 16.01.2021, në ligjin nr. 

88, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, Aktin Normativ nr. 15, datë 15.4.2020 si dhe 

në vendimet përkatëse të Këshillit të Bashkiak Skrapar. 

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

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

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

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

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

vjetore me degën e thesarit. 

Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të vitit 2020 dhe 2021, paraqitet sipas situacionit të 

rakorduar me thesarin. Planifikimi i buxhetit është bërë në përputhje me udhëzimet e Ministrisë 

së Financave për përgatitjen e buxhetit të njësive vendore. Janë zbatuar kriteret në çeljen e 

buxhetit, është bërë detajimi i planit fillestar bazuar në kompetencat që i lejon ligji për lëvizjet 

në buxhet. Po kështu rezulton se janë pasqyruar lëvizjet në buxhet sipas kodeve të programit, 

kapitulli, artikulli e vlere por u konstatua se transferimet/lëvizjet e ndryshme të fondeve 

buxhetore gjatë vitit ushtrimor nuk janë shoqëruar me argumentimet e nevojshme si dhe për 

nivelet e realizimit të planit përfundimtar, në përputhje me dispozitat ligjore e nënligjore. Të 

gjitha lëvizjet janë miratuar me Vendime të Këshillit Bashkiak. 

 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura 

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

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

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

dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

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

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

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

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

funksionet e deleguara, grandeve qeveritare, si ndihma ekonomike, gjendja civile, shpërblime 

lindje, etj., të cilat kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit duke u bazuar në faktin e 

vitit paraardhës. 
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                    Në mijë lekë 

Bashkia Skrapar se bashku me njësitë vartëse                   

Titulli 
Emërtimi i Programit  

Buxhetor 

Viti 2020 Viti 2021 

Buxhet 

Fillestar 

Viti 2020 

Buxhet  

Rishikuar 

Viti 2020 

Plani celur 

ne thesar 

Viti 2020 

Fakti 2020 Buxhet 

Fillestar 

Viti 2021 

Buxhet  

Rishikuar 

Viti 2021 

Plani çelur 

ne thesar 

Viti 2021 

 

Fakti 2021 

01110 
Planifikim Menaxhim 

Administrim 
61,902.1 69,063.7 69,063.7 54,840.9 53,450.2 64,102.4 64,102.4 52,467.2 

01120 
Çështjet Financiare dhe 

Fiskale 
11,409 12,837.2 12,837.2 11,203.1 11,244.9 10,294.9 10,294.9 10,060 

03140 
Sherbimet e Policisë 

Vendore 
3,021.8 3,605.3 3,605.3 2,920.6 3,021.8 3,021.8 3,021.8 3,021.8 

03280 

Emergjencat Civile dhe 

Shërbimet e Mbrojtjes 

nga Zjarri 

15,253.2 19,285.4 19,285.4 19,194.2 23,193 26,243.5 26,243.5 15,568.6 

04220 Shërbimet Bujqësore 3,279.2 3,826.7 3,826.7 3,017.8 3,056.8 3,056.8 3,056.8 3,056.8 

04240 Ujitja dhe Kullimi 9,589 15,473.8 15,473.8 15,329.3 10,157 12,127.9 12,127.9 9,926.7 

04260 
Administrim i Pyjeve 

dhe Kullotave 
12,432.5 15,867.1 15,867.1 11,476.3 12,610.5 12,680.1 12,680.1 12,406.7 

04520 Rrjeti Rrugor Rural 35,343 44,916.1 44,916.1 44,868.6 24,856 27,249.7 27,249.7 25,429.5 

05100 Menaxhimi Mbetjeve 20,631.3 21,341.9 21,341.9 13,790.5 16,488.7 22,697.8 22,697.8 19,625.2 

06140 
Planifikimi Urban 

Vendor 
12,189.1 14,383.2 14,383.2 11,884 17,923.6 17,157.5 17,157.5 17,155 

06260 
Shërbimet Publike 

Vendore 
30,914.6 34,049.6 34,049.6 27,495.1 29,181.8 30,219.6 30,219.6 27,810.6 

06440 Ndriçimi Rrugor 7,082.7 7,582.7 7,582.7 4,329.7 6,182.9 6,182.9 6,182.9 4,087.1 

08130 Sporti dhe Argëtimi 4,279.6 4,713.7 4,713.7 4,343.4 5,773.4 5,773.4 5,773.4 4,573.4 

08220 Kultura dhe Eventet 5,704.7 6,727.3 6,727.3 5,084.8 5,604.5 5,604.5 5,604.5 5,255.3 

09120 
Arsimi parashkollor 

dhe 9 Vjeçar 
55,117.9 59,481.2 59,481.2 51,269.3 44,556 49,566.1 49,566.1 49,482.7 

09230 
Arsimi Mesem dhe 

Konvikti 
18,422 44,080 44,080 42,328.8 20,112 21,118.8 21,118.8 19,935.7 

10140 

Kujdesi Social 

Nd.Ekonomike dhe 

Qendra Alternative 

5,011.1 5,367.1 5,367.1 4,806 4,666.2 4,666.2 4,666.2 4,542.3 

10430 
Kujdesi Social për 

fëmijët Çerdhja 
6,006.1 6,939.7 6,939.7 5,601.2 6,221.5 7,260.4 7,260.4 6,158.5 

04240 Ujitje Kullimi         

06370 Ujsjelles Kanalizime         

04130 QKB         

10430 
PAK&Ndihme 

Ekonomike 
        

01170 Gjendja Civile         

10910 Emergjencat Civile         

06220 
Infrastruktura Rrugore         

01620 K.Q.Z         

Totali i Shpenzimeve të Njësisë 317,589 369,541.7 369,541.7 333,783.6 308,629 329,024.3 329,024.3 290,563.3 

Fondi rezerve       1,000   1,000   1,000     
 

Fondi  kontigjences       1,000   1,000   1,000     
 

Totali   319,589 389,541.7 389,541.7 333,783.6 308,629 329,024.3 329,024.3 290,563.3 

Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Këtu nuk janë përfshirë shpenzimet me fonde nga transferta e kushtëzuar.  

Nga analiza e vlerave në pasqyrën e mësipërme, vërehet se ka diferenca në programe të 

ndryshme buxhetore, ku veç atyre programeve për të cilat Bashkia Skrapar nuk mund të bëjë 

planifikim të saktë të fondeve që do të shpenzohen (investime të reja gjatë vitit buxhetor me 

fonde të Ministrisë së linjës/FZHR), ka programe si: 045/2- “Rrjeti rrugor rural”, 064/4 

“Ndriçimi rrugor”, 091/2 “Arsimi parashkollor dhe 9 vjeçar”, 101/4 “Kujdesi social, Nd. 
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Ekonomike dhe Qendra Alternative”,  rezultojnë të jenë programe me fonde në rënie (si në 

planifikim, ashtu edhe në realizim); ndërsa’: 041- “Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe 

inspektimi”  042- “Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia”,  036-“Marrëdhëniet në komunitet”, 

041- “Mbështetje për zhvillim ekonomik”, 052-”Menaxhimi i ujërave te zeza e kanalizimeve”, 

056- “Ndërgjegjësimi mjedisor”, 047/6 “zhvillimi i turizmit” dhe 062/1 “programe zhvillimi”, 

nuk gjejnë mbështetje në buxhet, gjë për të cilat tregon se Bashkia Skrapar nuk ka pritshmëri 

për alokim të fondeve shtesë. Diferencat e vlerave të PBA-ve në gjykimin e grupit të auditimit 

tregojnë jo vetëm pasaktësi në planifikimin e fondeve buxhetore në PBA, por edhe paqartësi 

në përcaktimin dhe vlerësimin e programeve prioritare si dhe mungesë harmonizimi ndërmjet 

atyre programeve që i përkasin të njëjtit funksion apo funksioneve të ndryshme por që 

mbështesin apo plotësojnë njëri - tjetrin,  të cilat janë të lidhura ngushtësisht me planin 

strategjik dhe politikat institucionale. 

Konstatim 3. Bashkia Skrapar nuk ka treguar vëmendjen e duhur në planifikimin me një vlerë 

të konsiderueshme fondesh për t’i kushtuar rëndësi programit 042 ‘‘Bujqësia, pyjet, peshkimi 

dhe gjuetia’ në moszbatim të Ligjit nr. 9385/2005 ‘Për pyjet dhe kullotat’ i ndryshuar me Ligjin 

nr. 57/2020 neni 23 pika 3,5 dhe neni 34 pika 2; për programet 052 ‘Menaxhimi i ujërave të 

zeza dhe kanalizimeve’, 056-“Ndërgjegjësimi mjedisor” si programe që lidhen ngushtë me 

051-“Menaxhimi i mbetjeve” që është trajtuar si program prioritar; 061-“Shërbimi urban; 036-

“Marrëdhëniet në komunitet”, 041-“Mbështetje për zhvillim ekonomik-Shërbimi i tregjeve, 

akreditimi dhe inspektimi”, planifikimi në rënie i fondeve nga ana e bashkisë apo mos trajtimi 

me fonde, tregon për një shërbim ku është cenuar efektiviteti në aktivitetin e funksioneve të 

saj, përcaktuar në ligjin nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 23-30. 

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

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

kjo me VKB, ndërsa lëvizjet nga programi në program dhe nga një artikull në tjetrin janë kryer 

me Vendim të Këshillit Bashkiak. 

Në hartimin e projekt buxhetit vjetor, janë marrë në konsideratë kërkesat e dokumentuara të 

sektorëve, por kryesisht realizimi i artikujve buxhetorë për vitin buxhetor paraardhës. 

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

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

përkatëse “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”. 

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

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

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

gjithë periudhën e audituar. Fondet e akorduara në planet buxhetore dhe ndryshimet e bëra në 

periudha të ndryshme, janë evidentuar dhe janë ndjekur në dinamikë, në nivel titulli, kapitulli, 

artikulli dhe nen artikulli sipas shërbimeve, sipas periudhave të planifikuara. 

Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nen artikuj është bërë periodikisht mbi bazën 

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

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

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

fonde që në fillim të çeljes së buxhetit. 
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Grafiku i planifikimit dhe realizimit të Buxhetit Bashkia Skrapar 

Ndarja e plan buxheteve sipas strukturës dhe çelja e fondeve është realizuar sipas detajimeve 

të bëra në fillim të vitit ushtrimor, duke reflektuar ndryshimet e diktuara sipas nevojave të 

mbështetura në kriteret ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë. 

Nga auditimi i dokumentacionit që shoqëron plan-buxhetet për vitet 2020 dhe 2021 u konstatua 

se është realizuar në nivel titulli, kapitulli, artikulli e nën artikulli, duke respektuar disiplinën 

buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të financimit. Gjatë viteve të periudhës nën 

auditim, buxheti i Bashkisë Skrapar ka pësuar ndryshime nëpërmjet vendimeve të Këshillit 

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

e buxhetit në Degën e Thesarit, e reflektuar normalisht në situacionet e shpenzimeve. Për të 

gjitha rastet e ndryshimit të buxhetit, VKB-të janë të konfirmuara nga Prefekti i Qarkut Berat. 

U verifikuan situacionet mujore të rakorduara me Degën e Thesarit Skrapar dhe u gjetën të 

rakorduara me shpenzimet e kontabilizuara për pjesën e të ardhurave nga taksat dhe tarifat e 

Bashkisë dhe nga grantet. Të gjitha veprimet për arkëtimet dhe pagesat, për llogari të Bashkisë 

Skrapar janë kryer në bankat e nivelit të dytë, të cilat janë të dokumentuara dhe të rregullta, 

edhe në mbështetje të rakordimeve periodike me Degën e Thesarit Skrapar, për çdo muaj dhe 

në mënyrë progresive.  

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

financimit, strukturës buxhetore dhe institucioneve. Gjatë auditimit, rezulton se Kryetari i 

Bashkisë ka raportuar në Këshillin Bashkiak për gjendjen ekonomiko-financiare, sipas nenit 

64 të ligjit nr. 30/2015 dhe ligjit nr. 139/2015. 

Nga sa më sipër, rezulton se kanë gjetur zbatim UMF nr. 1, datë 9.1.1996 “Për procedurat e 

punës në sistemin e thesarit dhe institucioneve buxhetore” dhe UMF nr. 2, datë 27.1.1999 “Për 

urdhër shpenzimet dhe titullin e të ardhurave”. 

Nga pasqyra e mësipërme rezulton se janë në total 26 programe, të cilat janë shpërndarë:     për 

vitin 2020 - 24 programe, ku nuk janë planifikuar fonde për 109-‘Emergjenca civile’;  

për vitin 2021 – 23 programe, ku nuk janë planifikuar fonde për: 101 “Emergjencat civile”.    

042 ‘‘Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe gjuetia - Shërbimet bujqësore, inspektimi, siguria 

ushqimore’, 072-“ Shërbimet e kujdesit parësor”  dhe 062-“ Infrastruktura rrugore”. 

 

Titulli i gjetjes: Planifikimi i programeve sipas prioriteteve vendore dhe institucionale. 

Situata: 1. Për vitet 2020 dhe 2021 buxheti vjetor i çdo viti respektiv, nuk është miratuar me 

vendim të veçantë, por është miratuar së bashku me PBA-në përkatëse në kundërshtim kjo me 

përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” Kreu I neni 6 

pika ç, d dhe pikën 9 të Kreut I në Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde 
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të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

2. Nga analiza e raportit planifikim /realizim të shpenzimeve të bashkisë Skrapar, rezulton se 

shpenzimi faktik për të dy vitet 2020 e 2021 është më i lartë ndaj vlerës fillestare të planifikuar 

dhe më i ulët ndaj vlerës së rishikuar (progresive) të tij: 81,2% me 68% vitin 2020 dhe 82,5% 

me 70,1% për vitin 2021, kjo në moszbatim të përcaktimeve ligjore /nënligjore të ligjit nr. 9936 

datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit 

nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme që përdorin sistemin informatik financiar të qeverisë". 

3. Bashkia Skrapar nuk ka treguar vëmendjen e duhur në planifikimin me një vlerë të 

konsiderueshme fondesh për t’i kushtuar rëndësi programit 042 “Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 

gjuetia” në moszbatim të Ligjit nr. 9385/2005 ‘Për pyjet dhe kullotat’ i ndryshuar me Ligjin nr. 

57/2020 neni 23 pika 3,5 dhe neni 34 pika 2; për programet 052 "Menaxhimi i ujërave të zeza 

dhe kanalizimeve", 056-“Ndërgjegjësimi mjedisor” si programe që lidhen ngushtë me 

programin 051-“Menaxhimi i mbetjeve” që është trajtuar si program prioritar; 062 "Shërbimi 

publik vendor" dhe 061-“Shërbimi urban"; 036-“Marrëdhëniet në komunitet”, 041-

“Mbështetje për zhvillim ekonomik-Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi”, 0924-

“Arsimi profesional”, 101- “Kujdesi social për personat e sëmurë e me aftësi të kufizuar” 

planifikimi në rënie i fondeve nga ana e bashkisë apo mos trajtimi me fonde, tregon për një 

shërbim ku është cenuar efektiviteti në aktivitetin e funksioneve të saj, të përcaktuara në ligjin 

nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" neni 23/2,6,10, neni 26/1, neni 27/5 etj. 

4. Nga GMS i Bashkisë Skrapar nuk janë mbajtur procesverbalet e takimeve të zhvilluara për 

diskutimet e Projekt buxheteve vjetore dhe PBA-ve, Gjithashtu nuk ka takime të dokumentuara 

të GMS dhe koordinatorit të riskut për çështjet, që lidhen me menaxhimin financiar dhe 

kontrollin (gjithë komponentët e tij), ku duhet të diskutohen çështjet kryesore dhe mangësitë 

serioze që dalin brenda Bashkisë, me qëllim analizimin e tyre dhe marrjen e masave për 

trajtimin dhe zgjidhjen e tyre, diskutimet rreth buxhetit për një harmonizim mes programeve 

që përzgjidhen si prioritare dhe objektivave strategjikë dhe vizionit të bashkisë të përcaktuara 

në Planin e Përgjithshëm Vendor [PPV], e gjitha kjo në moszbatim të Ligjit nr. 10296/2010 

"Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin" neni 27 i ndryshuar dhe Manualit MFK kap.2.2.6 

Grupi i Menaxhimit Strategjik [GMS], "Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të 

shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë" neni 18; 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 41-55 

Kriteri: Ligji nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” pika 4 dhe 5, i ndryshuar 

me ligjin nr. 30/2015, germa “dh” të nenit 32, i ndryshuar, ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, Udhëzimeve të 

Ministrisë së Financave dhe UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit 

të buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE nr. 3, datë 16.01.2021, në ligjin nr. 88, datë 18.12.2019 

“Për buxhetin e vitit 2020”, Aktin Normativ Nr.15, datë 15.4.2020, Ligjit nr. 10296/2010 "Për 

Menaxhimin financiar dhe kontrollin" dhe Manualit MFK, "Norma tekniko-profesionale dhe 

metodologjike të shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë" si dhe në vendimet përkatëse 

të Këshillit të Bashkiak Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Mungesa e vëmendjes në planifikimin e fondeve në buxhetet vendore për 

programet prioritare në koherencë me Planin e Zhvillimit Vendor dhe Strategjitë Kombëtare, 

ul efektivitetin në aktivitetin e funksioneve të Bashkisë për komunitetin, në moszbatim të 

përcaktimeve ligjore/nënligjore në fuqi. 

Shkaku: Mungesa e një analize të detajuar nga Kryetari i bashkisë dhe e Grupit të Menaxhimit 

Strategjik e mos/realizimit të buxhetit në mbyllje të vitit ushtrimor dhe nxjerrja e detyrave për 

planifikimin e buxhetit vjetor dhe atë afatmesëm në vijim, të atyre programeve që i shërbejnë 

realizimit të objektivave institucionale në dobi të komunitetit. 

Rëndësia: E mesme. 
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Rekomandim: Në Bashkinë Skrapar, Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Drejtoria  Ekonomike 

të marrin masa për të miratuar me Vendim të veçantë në Këshillin Bashkiak Planin vjetor të 

buxhetit, të analizojnë çdo tregues të mos/realizimit të buxhetit vjetor dhe të tregojnë vëmendje 

për të planifikuar në buxhet fonde për ato programe që janë pjesë e Planit të zhvillimit vendor 

dhe Strategjive Kombëtare kryesisht atyre të mjedisit, për të hartuar një plan të buxhetit vjetor 

dhe afatmesëm sa më real dhe në koherencë me nevojat dhe interesat e komunitetit. 

 

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

e monitorimit 

 

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

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

ruajtur kufijtë e miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nen artikull sipas 

klasifikimit ekonomik. Në të gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat 

ligjore për çeljen e fondeve me Degën e Thesarit Skrapar, duke pasqyruar rregullisht dhe 

periodikisht ndryshimet në buxhetin fillestar për vitin respektiv, të realizuara me Vendim të 

KB ose të diktuara nga transferta e deleguar nga pushteti qendror. Për rishikimet e buxhetit dhe 

rritjet e limitit nga të ardhurat e realizuara, u konstatua se është respektuar disiplina buxhetore, 

si në planifikim ashtu edhe në realizim.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për secilin vit referuar akt-rakordimeve me thesarin 

paraqitet në tabelat e mëposhtme: 
  

Emërtimi i 

shpenzimit 

         Viti     

Plan 

2020                    

Fakt 

%          Viti   

Plan 

2021                

Fakt 

% 

 600  200,591  178,032 88,7 194,344  185,858 95,6 

 601  33,192  29,709 89,5  32,102 30,703 95,6 

 602  87,395 60,864 69,6  79,498  62,338 78,4 

 230-231  381,092  375,961 98,6 220,335  219,632 99,6 

 604-606 150,938   147,214 97,5 149,310 136,264 91,2 

Mjete në ruajtje 

466 

 32,606  9,010 27,6  34,456  3,271   9,5 

TOTALI 3,979,588 3,738,033  93,9 3,807,402  3,410,204  89,5 

Burimi: Bashkia Skrapar  
Referuar të dhënave të pasqyrës më sipër, niveli i realizmit të treguesve të buxhetit varion në 

masën nga 69,6% deri në 98,6% për vitin 2020 dhe nga 78,4% deri 99,6% për vitin 2021, por 

gjithashtu vërehet se niveli i planifikimit dhe i realizimit për çdo zë buxhetor vjen në rënie nga 

viti 2020 në vitin 2021, gjë e cila tregon se treguesit e buxhetit planifikohen mbi nevojat që ka 

Bashkia Skrapar dhe realizimi faktik nuk i përgjigjet në çdo rast zbatimit të tij sipas afateve 

kohore të përcaktuara. Peshën specifike me të madhe në buxhet ndaj totalit si për vitin 2020 

ashtu dhe për vitin 2021, e zënë shpenzimet në llog. 230 e 231 - Investimet, e ndjekur nga llog. 

600 – Paga si dhe llog 604-606 - transferta korrente të brendshme dhe transferta buxhetore 

familjare/individë; 

 Sipas burimeve të financimit: 

Sipas burimeve të financimit: transferta e pakushtëzuar sektoriale, transferta e 

pakushtëzuar e përgjithshme, të ardhura të veta, treguesit e buxhetit janë realizuar si më 

poshtë:  
 Viti 2020                                                                                                                     në mijë lekë 

Nr. Emërtimi Totali 

Burimi i financimit 
% nga të 

ardhurat 

e veta 

Transferta 

pakushtëzuara 

e sektoriale 

Transferta e 

pakushtëzuar e 

përgjithshme 

Të 

Ardhura 

te veta 

1 Paga 173,026 75,229 63,401 34,396 19,9 
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2 Sig.shoqërore 28,895 12,444 10,611 5,840 20,2 

3 Shpenzime Operative 60,778 8,696 45,389 6,693 11 

4 Transferta korrente të brendshme * - - - - 

5 Trans.Buxh.Familjare/individë 4,623 219 1,166 3,238 70 

6 Investimet 66,366 8,568 47,456 10,342 15,6 

TOTALI 333,688 105,156 168,023 60,509 18,1 

në % 100 31,5% 50,4% 18,1%  

Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Viti 2021                                                                                                                                              në mijë lekë 

Nr. Emërtimi Totali 

Burimi i financimit 

% nga të 

ardhurat 

e veta 
Transferta 

pakushtëzuar 

Transferta 

Specifike/FZHR/ 

Fonde 

deleguara/etj 

Të 

Ardhura 

te veta 

1 Paga 366,536 313,795 28,892 23,849 6,5% 

2 Sig.shoqerore 59,273 52,365 2,911 3,997 6,75% 

3 Shpenzime Operative 200,856 100,091 1,321 99,444 49,5% 

4 Transferta korrente të brendshme 50,000 - - 50,000 100% 

5 Trans.Buxh.Familjare 1,114,025 15,980 1,054,031 44,014 3,95% 

6 Bonusi I qerasë së tërmetit 1,096,055 - 1,096,055 - 100% 

7 Investimet 523,458 1,933 68,471 453,054 86,6% 

TOTALI 3,410,204 484,164 2,251,682 674,358 19,8% 

në % 100 14,2% 66% 19,8%  

Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Nga pasqyrat e realizimit të shpenzimeve të çdo treguesi buxhetor nga burimi i financimit, 

rezulton se vlera totale e tij ka ardhur në rënie nga viti 2020 në vitin 2021 me (-)53,125 mijë 

lekë, ndërsa po ti referohemi zërave të veçantë, vlerat e tyre ndryshojnë nga viti në vit: 

“transferua të pakushtëzuara sektoriale” vijnë në rritje me 1,018 mijë lekë, ndërsa realizimi i 

shpenzimeve nga të “ardhurat e veta” dhe “Transferta te pakushtëzuara të përgjithshme” vijnë 

me trend në rënie, përkatësisht (-) 9,776 mijë lekë dhe (-)44,367 mijë lekë. 
 

 Realizimi faktik i buxheteve sipas periudhave ushtrimore 

Nga auditimi rezulton se Buxheti është realizuar: për vitin 2019 në vlerën 269,714.8 mijë lekë; 

për vitin 2020 është planifikuar (progresivi) në vlerën 389,541.7 mijë lekë dhe realizuar në 

vlerën 333,783.6 mijë lekë me një diferencë të mosrealizimit prej (-)55,758.1 mijë lekë ndaj 

planifikimit; Në këtë vit rezulton edhe vlera më e lartë e mosrealizimit. 

për vitin 2021 është planifikuar në vlerën 329,024.2 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 290,563.3 

mijë lekë me një diferencë të mosrealizimit prej (-)38,490.9 mijë lekë ndaj planifikimit. 

Krahasuar me vitin 2019, në vitin 2020 është realizuar me 64,068.8 mijë lekë më shumë, ndërsa 

në vitin 2021 me 20,848.5 mijë lekë më shumë se viti 2019 dhe me (-)43220.3 mijë lekë më 

pak se viti 2020. 

- Bashkia Skrapar ka patur dhe Fonde nga financime të huaja, të cilat pasqyrohen si më poshtë: 

 

  

 

 

 

                                    
                                     Burimi: Bashkia Skrapar 
 

Burimi i Financimit 
Viti 

2020 

Viti 

2021 

Totali 

IADSA 33,868  33,868 

Q. Japoneze 9,240  9,240 

BE  2,946 2,946 

Totali 43,108 2,946 46,054 
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Sa më sipër u konstatua se ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit të planifikimit 

në fillim të vitit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe 

shpenzimeve të tyre, kështu nga të ardhurat veta të planifikuara dhe të realizuara, e këto të 

fundit të alokuara në buxhetet respektive ka diferenca të dukshme duke bërë që buxheti për 

vitet 2020 dhe 2021 të ketë mosrealizime, vlera e të cilit vjen me trend në rënie dhe që paraqitet 

në pasqyrën si më poshtë: 
                                                në mijë lekë 

2019  2020   2021  
Vlera 

&Trendi 

Fakt Plan Fakt Diferenca Plan Fakt Diferenca 
i 

mosrealizimit 

269,714.8 389,541.7 333,783.6 -55,758.1 329,024.2 290,563.3 -38,490.9 -17,267.2  

   Burimi: Bashkia Skrapar 

 

 Miratimi i buxhetit faktik: 

Në fund të periudhës ushtrimore nga Bashkia Skrapar është miratuar buxheti faktik nga Këshilli 

Bashkiak, për vitet 2020 dhe 2021 bashkë me hartimin e PBA-së. Në relacionin përfundimtar 

të zbatimit të buxhetit është hartuar vetëm realizimi i treguesve buxhetorë për të ardhurat dhe 

shpenzimet dhe nuk është shoqëruar me analizë të detajuar për nivelet e realizimit të fondeve 

si dhe me rekomandime për përmirësimin e situatës. 

 

 Monitorimi i buxhetit dhe raportimi 4 mujor në Këshillin Bashkiak: 

Në zbatim të nenit 48 “Monitorimi dhe raportimi i zbatimit të buxhetit vendor” të ligjit 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ligjin organik të buxhetit nr. 9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 65, UMF 

nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar, 

udhëzimin nr. 22 dt. 30.07.2018 “Për Procedurat standarde të Monitorimit të Buxhetit në 

Njësitë e Qeverisjes Vendore”, si dhe nenin 448, të ligjit nr. 139/2015 datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, rezulton të jetë bërë raportim në MFE çdo 4 mujor dhe raportimi 

vjetor sipas formateve të përcaktuara nga MFE, me informacion statistikor të plotë dhe të 

renditur në tabelat e miratuara nga MFE. Këto raportime janë dërguar në MFE në rrugë 

elektronike nga adresa zyrtare institucionale dhe postare brenda afateve kohore. 

- Nga Drejtoria Ekonomike e bashkisë Skrapar grupit të auditimit nuk iu vu në dispozicion 

informacioni shkresor ku të konfirmohet nga ana e prefektit të Qarkut Berat, njohja e tij me 

Raportin e Monitorimit për çdo 4 mujor dhe atë vjetor të secilit vit respektiv 2020 e 2021. 

 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit rezervë dhe të kontigjencës: 

Me miratimin e buxheteve është parashikuar dhe miratuar fondi rezervë, Fondi i kontigjencës 

dhe Fondi i Emergjencës, vlerat e planifikimit dhe përdorimit të tyre pasqyrohen në tabelën e 

mëposhtme. 
                                                                                                            Në mijë lekë 

Emertimi Plan 2020 Fakt 2020 
Plan 

2021 

Fakt 

2021 

Fond Rezervë   1,000 1,000 - - 

Fond Emergjence - - 9,678.3 1,084.6 

Fond Kontigjence   1,000 1,000 - - 

                                                      
8 Kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë çdo vit një raport me shkrim te këshilli për 

veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe institucionet e saj të 

varësisë. Ky raport paraqitet në këshill jo më vonë se data 31 mars e vitit pasardhës. 
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Mbrojtja  Civile 5,615.1 3,933   2,387 1,467.3 

Totali      7,615.1        5,933 
   

12,065.3 

     

2,551.9 
                                  Burimi: Bashkia Skrapar 

Referuar Ligjit nr.9936/2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, “Fond rezervë” është fondi, që krijohet për të financuar shpenzime jo të 

përhershme dhe të paparashikuara, në fazën e përgatitjes së buxhetit; “Fond kontingjence” 

është fondi i pashpërndarë, që krijohet për të mbuluar risqet e mundshme, për të ardhurat dhe 

shpenzimet, gjatë zbatimit të buxhetit; këto fonde miratohen nga këshilli i njësisë së qeverisjes 

vendore/këshilli bashkiak në vendimin e buxhetit vjetor, deri në masën 3 % të vlerës së 

përgjithshme të fondeve të miratuara, duke përjashtuar transfertat e kushtëzuara. Nisur nga kjo 

rezulton se për vitin 2020 vlera prej 1,000 mijë lekë e secilit nuk përbën 3 % të fondeve të 

miratuara për buxhetin e vitit 2020, ndërsa “mbrojtja civile” planifikuar në vlerën e 5,615.1 

mijë lekë dhe përdorur nga ky fond 3,933 mijë lekë; për vitin 2021 rezulton të mos jenë 

planifikuar “fond rezerv” dhe “fond kontigjence”, por janë planifikuar “fond emergjence” dhe 

“mbrojtja civile” së bashku në vlerën e 12,065.3 mijë lekë dhe përdorur 2,551.9 mijë lekë.   

Konstatim: Nga analiza e të dhënave të tabelës dhe verifikimi i tyre, rezulton se vlera e 

fondeve të veçanta (rezerv, kontigjence dhe i emergjencave) për vitin 2020 nuk janë planifikuar 

në masën që përcaktojnë aktet ligjore dhe konkretisht: vlera e planifikuar prej 1,000 mijë lekë 

(secili) për Fondin Rezervë dhe Fondin e Kontigjencës, nuk përbën masën prej 3% të vlerës së 

buxhetit vjetor të miratuar, vlera e planifikuar për mbrojtjen civile (transferta e kushtëzuar) nuk 

është në masën e 4% të buxhetit vjetor të miratuar; për vitin 2021 rezulton të mos jenë 

planifikuar “fond rezerv” dhe “fond kontigjence”, të gjitha këto në kundërshtim me ligjin nr. 

9936/2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 6, neni 

63/ç; Ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” neni 65 pika 1 dhe 2. 

- Nga auditimi mbi përdorimin e fondeve, rezultoi se janë miratuar me Vendime të Këshillit 

Bashkiak, në zbatim të Ligjit nr. 9936 datë 26.06.2008 neni 6, ligjit nr.68/2017 neni 56 /3. 

 

 Miratimi dhe përdorimi i fondit të emergjencave civile: 

Referuar kritereve të përgjithshme të ndarjes së fondit të kushtëzuar, të akorduar nga buxheti 

qendror dhe dokumentet orientuese për përdorimin e këtij fondi, nga ana e tyre, Pushteti 

Vendor/Bashkitë kanë për detyrim të miratojnë a) strategjinë vendore për zvogëlimin e riskut 

nga fatkeqësitë; b) vlerësimin vendor të riskut; c) planin vendor të emergjencave civile; ç) 

planin e zhvillimit urban, në zbatim të Ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile”. 

- Nga sa më lart, nga auditimi u konstatua se bashkia Skrapar për vitin 2020 nuk ka planifikuar 

fond për emergjencat civile; për vitin 2021 fondi për emergjencat civile është planifikuar në 

vlerën e 9,678.3 mijë lekë nga i cili ka shpenzuar 1,084.6 mijë lekë, gjë që tregon se ka 

shpërndarje jo racionale për përdorimin e tij sipas hallkave të procesit, duke i kushtuar më 

shumë rëndësi përmirësimit të situatës pas fatkeqësive natyrore sesa masave paraprake për 

zvogëlimin e riskut nga fatkeqësitë natyrore, kjo në moszbatim të Ligjit nr.45/2019 “Për 

mbrojtjen civile" neni 65/2. 

- Fondi që bashkitë duhet të kenë për mbrojtjen civile është në masën 4% e shpenzimeve 

buxhetore të fondeve të kushtëzuara nga buxheti i shtetit,  në zbatim kjo të Ligjit nr. 45/2019 

“Për mbrojtjen civile" neni 65/1. Për vitin 2021 fondi në total për emergjencat civile përbën 

rreth 4% të buxhetit vjetor. 

 

 Realizimi i Investimeve:    

Planifikimi dhe realizimi i investimeve për vitin 2019, 2020 dhe 2021 për bashkinë Skrapar, 

me burim "financimi nga të ardhurat e veta" [AV] dhe "transferta e pakushtëzuara", pasqyrohet 

në tabelën më poshtë:  
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                                                                                                                            Në mijë lekë 

  

                     

 

 

                       Burimi: Bashkia Skrapar    

 

Referuar tabelës grupi i KLSH konstatoi se, realizmi i investimeve të planifikuara paraqitet në 

nivele të ulëta: për vitin 2019 është realizuar në vlerën e 8,996.4 mijë lekë; në vitin 2020 në 

vlerën e 66,456 mijë lekë ose 48% e fondeve të planifikuara, me një diferencë prej 57,459.6 

mijë lekë më shumë nga viti 2019; ndërsa për vitin 2021 realizimi i shpenzimeve është në 

vlerën e 17,854 mijë lekë ose 97% e fondeve të planifikuara që rezulton me një vlerë më të 

vogël se ajo në vitin 2020 dhe më e lartë se ajo në vitin 2019, respektivisht prej (-)48,602 mijë 

lekë nga viti 2020 dhe 8,857.6 mijë lekë më shumë se viti 2019. 

Duke iu referuar të dhënave në tabelën e mëposhtme të të ardhurave të vet bashkisë Skrapar, 

    

 Në mijë lekë 

 

 

 

 

                 Burimi: Bashkia Skrapar 

 

rezulton se: planifikimi i të ardhurave ka ardhur më rënie dhe realizimi i të ardhurave ka ardhur 

në rritje krahasuar me planifikimin e vitit buxhetor. Kështu realizimi i të ardhurave i vitit 2021 

ndaj vitit 2020 është në vlerën e (-)5,236 mijë lekë që përbën 91% të vlerës ose 9% më e vogël. 

Ky konstatim sipas grupit të KLSH-së, vjen nga planifikimi i tyre në raport me planin e të 

ardhurave dhe jo me faktin, ku sipas të dhënave të ardhurat për asnjë nga vitet jo vetëm që nuk 

janë realizuar por ka ardhur në rënie, veprime këto që bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi 

bashkia nuk duhet të planifikojë dhe realizojë procedura (investime/ shërbime/blerje malli), në 

raport me nivelin e planifikimit të ardhurave, por mbi bazën e realizmit faktik të tyre në vitet 

paraardhëse.  

 

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

i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

Përsa i përket situatës së pandemisë, nga Bashkia Skrapar gjatë vitit 2020 janë kryer në 

formën e ndihmës ekonomike dhe nevojave të tjera, shpenzime të nevojshme specifike të 

situatës në vlerën totale prej 3,097,024 lekë, fonde të cilat janë përdorur nga fondi i 

emergjencave civile të bashkisë Skrapar; ndërsa në vitin 2021 nuk është bërë asnjë shpenzim.

                    
 Në lekë 

2019  2020   2021  

Fakt Plan Fakt Diferenca Plan Fakt Diferenca 
8,996.4 69,414 66,456 -2,958 18,357 17,854 -503 

Burimet e Financimit 
Viti 2020 % Viti 2021 % trendi 

Plan Fakt  Plan Fakt   

Të ardhurat e veta  103,874 60,049 57,8 79,390 54,813 69  

Nr Data U. Sh. Përshkrimi Vlera 

  Viti 2020  

288 27.03.2020 
Blerje Virocidi per dezinfektimin e godinave dhe ambjenteve publike per 

parandalimin e COVID 19 
600,000 

341 09.04.2020 

Blerje Ushqimesh per familjet ne nevoje ne zbatim te Aktit Normative Nr.3, 

dt.15.03.2020 te KM ‘Per marrjen e masave te veçanta administrative gjate 

kohezgjatjes se periudhes Infeksionit nga COVID-19 

714,000 
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Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Titulli i gjetjes: Mosrealizimi i planeve buxhetore sipas akt rakordimeve me thesarin dhe 

zbatimit të dispozitave ligjore. 

Situata: 5. Nga analiza e të dhënave të tabelës dhe verifikimi i tyre, rezulton se vlera e fondeve 

të veçanta ( rezervë, kontigjence dhe i emergjencave) për vitin 2020 nuk janë planifikuar në 

masën që përcaktojnë aktet ligjore dhe konkretisht: vlera e planifikuar prej 1,000 mijë lekë 

(secili) për Fondin Rezervë dhe Fondin e Kontigjencës, nuk përbën masën prej 3% të vlerës së 

buxhetit vjetor të miratuar, vlera e planifikuar për mbrojtjen civile (transferta e kushtëzuar) nuk 

është në masën e 4% të buxhetit vjetor të miratuar; për vitin 2021 rezulton të mos jenë 

planifikuar “fond rezerv” dhe “fond kontigjence”, të gjitha këto në kundërshtim me ligjin nr. 

9936/2008 “Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 6, neni 

63/ç; Ligjit nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” neni 65 pika 1 dhe 2.  

6.Nga auditimi u konstatua se bashkia Skrapar për vitin 2020 nuk ka planifikuar fond për 

emergjencat civile; për vitin 2021 fondi për emergjencat civile është planifikuar në vlerën e 

9,678.3 mijë lekë nga i cili ka shpenzuar 1,084.6 mijë lekë, gjë që tregon se ka shpërndarje jo 

racionale për përdorimin e tij sipas hallkave të procesit, duke i kushtuar më shumë rëndësi 

përmirësimit të situatës pas fatkeqësive natyrore, sesa masave paraprake për zvogëlimin e 

riskut nga fatkeqësitë natyrore, kjo në moszbatim të Ligjit nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile" 

neni 65/2. 

7. - Referuar të dhënave në tabelën e planifikimit dhe realizimit të investimeve u konstatua se, 

realizimi i investimeve të planifikuara paraqitet në nivele të ulëta: për vitin 2020 në vlerën e 

66,456 mijë lekë ose 48% e fondeve të planifikuara, ndërsa për vitin 2021 realizimi i 

shpenzimeve është në vlerën e 17,854 mijë lekë ose 97% e fondeve të planifikuara që rezulton 

me një vlerë më të vogël se ajo në vitin 2020, respektivisht prej (-)48,602 mijë lekë nga viti 

2020. Kjo diferencë është krijuar si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se 

nga Bashkia Skrapar në fillim të vitit buxhetor planifikohen procedura të prokurimit publik, 

duke mos u mbështetur në planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat 

vendore dhe ku planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, duke mos përshtatur shpenzimet 

buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të realizuara. 

8. Duke iu referuar të dhënave në tabelën e të ardhurave të vet bashkisë Skrapar, rezulton se:  

planifikimi i të ardhurave ka ardhur më rënie dhe realizimi i të ardhurave ka ardhur në rritje 

krahasuar me planifikimin e vitit buxhetor. Kështu realizimi i të ardhurave i vitit 2021 ndaj vitit 

2020 është në vlerën e (-)5,236 mijë lekë që përbën 91% të vlerës ose 9% më e vogël. 

Ky konstatim sipas grupit të KLSH-së, vjen nga planifikimi i tyre në raport me planin e të 

ardhurave dhe jo me faktin, ku sipas të dhënave të ardhurat për asnjë nga vitet jo vetëm që nuk 

janë realizuar por ka ardhur në rënie, veprime këto që bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi 

359 16.04.2020 
Blerje Hipoklorit per denzinfektimin e ambjenteve publike dhe godinave per 

parandalimin e COVID-19 
120,000 

364 16.04.2020 Blerje Pompe Sperkatje per Denzinfektim per parandalimin e COVID-19 24,000 

365 16.04.2020 Blerje Kominoshe dhe maska mbrojtese ndaj COVID-19 37,200 

439 26.05.2020 
Blerje materiale mbrojtese dhe denzifektues per nevojat e maturanteve dhe stafit 

mësimor te shkolles “Ramiz Aranitasi” 
125,400 

494 10.06.2020 
Blerje Virocidi dhe Klori per denzinfektimin e Godinave dhe ambjenteve publike per 

parandalimin e COVID-19 
556,000 

495 10.06.2020 Blerje materjale mbrojtëse dhe denzinfektuese për nevojat e Kopshteve dhe Çerdheve  81,624 

844 12.11.2020 Blerje Virocidi për Denzinfektim 240,000 

846 12.11.2020 Blerje Materiale mbrojtëse kundra COVID-19 598,800 

          Totali 3,097,024 

                           Viti 2021 0 

          Totali 3,097,024 
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bashkia nuk duhet të planifikojë dhe realizojë procedura (investime/ shërbime/blerje malli), në 

raport me nivelin e planifikimit të ardhurave, por mbi bazën e realizmit faktik të tyre në vitet 

paraardhëse. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 55-63 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016, datë 

2.6.2016, nenet 2, 3, 6, 9, 10, 15, 27 dhe 32; ligji nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollin”; ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i 

ndryshuar; ligji nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe Pasqyrat Financiare”, i 

ndryshuar me ligjin nr. 9477, datë 9.2.2006; Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe “ç”; Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 

“Për financat e vetëqeverisjes vendore”, nenet 2 dhe 3 pika 3; UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, nenet 79, 80 dhe 81; UMF nr. 

2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE 

nr. 3, datë 16.01.2021, ligjin nr. 88, datë 18.12.2019 “Për buxhetin e vitit 2020”, Aktin 

Normativ Nr.15, datë 15.4.2020, Ligjin nr. 45/2019 “Për mbrojtjen civile” neni 65/1; Vendimet 

përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

Ndikimi/Efekti: Planifikimi jo real i të ardhurave të veta, i zërave të shpenzimeve e 

investimeve dhe mos realizimi i tyre kryesisht për shkak të mosrealizimit të ardhurave, sjellin 

mungesa në plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të Njësisë së 

Vetëqeverisjes Vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: Planifikim i të ardhurave dhe më pas përdorimi i tyre për mallra/ shërbime dhe 

investime, pa një studim të mirëfilltë, duke u mbështetur në planifikim dhe jo në realizimin 

faktik; Mungesa e një analize financiare në programimin e buxheteve, mos nxjerrja e 

konkluzioneve për mosrealizimet e buxheteve në periudhat e mëparshme, si dhe mos 

respektimi i kërkesave ligjore për programimin e buxheteve vjetore dhe atyre afatmesme. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Në Bashkinë Skrapar, Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Drejtoria  Ekonomike 

dhe të marrin masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e mundshëm dhe 

objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve; të bëhen periodikisht analizat e punës për 

realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhëse, duke nxjerrë konkluzione të sakta për 

realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse, për të evituar diferencat e dukshme të 

planifikimit me realizimin e tyre. 

 

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

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

analitike, të detajuara me numër fature dhe datë krijimi etj, sipas raportimit në MF, ku të 

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

të granteve si FZHR, Ministritë e linjës etj.). 

Me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve prioritet duhet të kenë 

detyrimet e papaguara të vitit paraardhës. Me fondet e vitit buxhetor ushtrimor, janë likuiduar 

edhe detyrimet për fatura të pa likuiduara nga vitet e mëparshme, duke bërë pjesë-pjesë pagesat 

e detyrimeve kontraktuale sipas çeljeve të fondeve nga rritja e limitit nga të ardhurat për 

shpenzimet e përballuara me fondet e veta, ndërsa për investimet e financuara nga Ministritë e 

linjës apo FZHR sipas fondeve të çelura për çdo vit buxhetor të përcaktuar në PBA e periudhës 

përkatëse në bazë të shkresave përkatëse të alokimit të fondeve. 

Situata e detyrimeve të papaguara nga vitet paraardhës në buxhetet respektive për vitet 2020 e 

2021 paraqiten në pasqyrat e mëposhtme: 
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         Në lekë 

Detyrime e NJQV 
Detyrimi deri 

më 31.12.2019 

Detyrimi 

i krijuar 

gjatë 

vitit 2020 

Total 

detyrime 

Shlyerja 

gjatë  2020 

Mbetja në 

fund të vitit 

2020 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 

a. Investime nga Ministritë e linjës/FZHR 1,495,929 
27,809,18

1 

29,305,11

0 

29,305,11

0 
0 

b. Investime nga Bashkia 6,509,171 
13,343,94

2 

19,853,11

3 

16,242,68

0 
3,610,433 

Investime 8,005,100 
41,153,12

3 

49,158,22

3 

45,547,79

0 
3,610,433 

Mallra dhe shërbime 471,456 850,289 1,321,745 859,713 462,032 

Mirëmbajtje 2,839,568 679,816 3,519,384 220,912 3,298,472 

Vendime gjyqësore 8,252,341 2,268,569 
10,520,91

0 
2,001,400 8,519,510 

Të tjera ... 8,523,687 3,349,163 
11,872,85

0 
7,340,309 4,532,541 

Totali 
28,092,15

2 

48,300,96

0 

76,393,11

2 

55,970,12

4 

20,422,98

8 

 

                                                                                                                                                                Në lekë 

Detyrime e NJQV 

Detyrimi në 

fillim të 

vitit i 

mbartur 

31.12.2020 

Detyrimi i 

krijuar 

gjatë vitit 

2021 

Total 

detyrime 

Shlyerja 

gjate  2021 

Mbetja në 

fund të vitit 

2021 

a 1 2 3=1+2 4 5=3-4 

a. Investime nga Ministritë e linjës, FZHR 0 3,322,188 3,322,188 3,322,188 0 

b. Investime nga Bashkia 3,610,433 10,959,270 14,569,703 13,144,707 1,424,996 

Investime 3,610,433 14,281,458 17,891,891 16,466,895 1,424,996 

Mallra dhe shërbime    4,538,473 3,442,875 7,981,348 2,546,912 5,434,436 

Mirëmbajtje      3,382,472 1,524,003 4,906,475 1,462,200 3,444,275 

Vendime gjyqësore 8,519,510 112,949 8,632,459 1,855,252 6,777,207 

Të tjera ... 372,100 2,061,670 2,433,770 82,580 2,351,190 

Totali 20,422,988 21,422,955 41,845,943 22,413,839 19,432,104 

   Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Nga të dhënat e pasqyrës konstatohet se, në fund të vitit çdo viti ushtrimor, vlera e detyrimeve 

të planifikuara për vitin buxhetor është më e vogël, nisur nga fakti se planifikimi i buxhetit të 

vitit pasardhës hartohet dhe miratohet në muajin nëntor dhe detyrimet nuk kanë dalë të gjitha. 

Me mbylljen e vitit ushtrimor, rezultojnë edhe vlerat e sakta të detyrimeve; gjithashtu kolona e 

gjendjes në fund të vitit 2020 nuk korrespondon në vlera për çdo zë, me kolonën e pare të vitit 

2021, kjo pasi në sistemin e thesarit u bënë disa sistemime të vlerave në llogari të ndryshme 

(mallra, shërbime dhe mirëmbajtje dhe të tjera), por vlera totale e detyrimeve është e njëjtë në 

vlerën e 20,422,988 lekë. 

Në shumën e paplanifikuar përfshihen edhe vendimet gjyqësore të mbartura ndër vite.  

Detyrimet e pa likuiduara janë raportuar në mënyrë periodike pranë Ministrisë së Financave 

dhe Ekonomisë në rrugë elektronike. 

Raportimi në ministri është bërë sipas udhëzimit nr. 2 datë 20.01.2020 “Për zbatimin e buxhetit 

të vitit 2020”, pika 106, ku citohet: 

“Njësitë e vetëqeverisjes vendore janë të detyruara që jo më vonë se data 10 Prill 2020 për 

tremujorin e parë, 10 Korrik 2020 për tremujorin e dytë, 10 Tetor 2020 për tremujorin e tretë 

dhe 30 Janar 2021 për tremujorin e katërt, të dërgojnë në Ministrinë e Financave dhe 
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Ekonomisë informacionin me shkrim dhe në rrugë elektronike për detyrimet e prapambetura 

sipas Shtojcës 5, “Raportimi periodik për detyrimet e prapambetura” bashkëlidhur këtij 

udhëzimi.” 

Raportimi në degën e thesarit është bërë sipas udhëzimit nr. 37, datë 06.10.2020 “Për 

monitorimin dhe publikimin periodik të stokut të detyrimeve të prapambetura të qeverisjes së 

përgjithshme”. 

- Totali i detyrimeve të pa likuiduara për vitin 2019 është 28,092,152 lekë, ku peshën më të 

madhe e zënë “të tjera” me 8,523,687 lekë ose 30,4% të vlerës totale të detyrimeve; “Vendimet 

Gjyqësore” me 8,252,341 lekë ose rreth 29,4%; “Investimet” në total 8,005,100 lekë ose 23,2% 

nga ato të vet Bashkisë dhe 5,3% nga investimet e ministrive të linjës/FZHR; në vlera më të 

vogla janë detyrime nga “mirëmbajtje” dhe “mallra e shërbime” respektivisht  2,839,568 lekë 

ose 10% dhe 471,456 lekë ose 1,7% të vlerës totale të detyrimeve. 

- për vitin 2020  janë krijuar detyrime të reja për: “Investime” në vlerën e 41,153,123 lekë 

(FZHR + Bashki) dhe janë shlyer 45,547,790 lekë ose 92,6% e verës totale të detyrimit, ku bie 

në sy fakti që Ministritë e linjës e kanë likuiduar plotësisht detyrimin (edhe pjesën e trashëguar 

nga viti 2019) duke mos trashëguar detyrim nga “investimet” në vitin 2021; vlera e detyrimeve 

nga “Investimet” në fund të vitit 2020 mbetet prej 3,610,433 lekë dhe i përket detyrimeve nga 

“investimet e vet bashkisë”; gjithashtu detyrime të reja janë krijuar duke iu shtuar vlerave të 

trashëguara nga viti 2019 përkatësisht tek vendimet gjyqësore në vlerat respektive prej 

2,268,569 lekë dhe shlyer në vlerën e 2,001,400 lekë ose 19% të vlerës totale të detyrimit për 

vitin 2020; “të tjera” në vlerën e 3,349,163 lekë dhe shlyer 7,340,309 lekë ose 61,8% të vlerës 

totale të tyre në vitin 2020. Bie në sy vlerat e vendimeve gjyqësore që kanë edhe likuiditet në 

vlera të ulëta por edhe krijim të detyrimeve të reja përgjatë vitit ushtrimor. Në total në vitin 

2020 janë shlyer nga bashkia Skrapar 55,970,124 lekë ose 73,3% e vlerës totale të detyrimit 

duke e ulur vlerën e tij në 20,422,988 lekë, vlerë e cila është trashëguar për tu shlyer në vitin 

2021.  

- Për vitin 2021 vërehet krijimi i detyrimeve të reja nga Investimet  në vlerën e 14,281,458 lekë 

(ministri linje në 3,322,188 dhe nga Bashkia 10,959,270); “Mallra e Shërbime” në vlerën e 

3,442,875 lekë; “ të tjera” në vlerën e 2,061,670 lekë; ndërsa në vlerë më të vogla janë 

“vendimet gjyqësore” prej 112,949 lekë; shlyerja në këtë vit ushtrimor në vlerë të madhe por 

jo të plotë është e “Investimeve” prej 16,466,895 lekë, nga e cila 3,322,188 lekë është likuidimi 

i detyrimit nga “investime te ministrisë së linjës” dhe 13,144,707 lekë nga bashkia, duke e ulur 

vlerën e detyrimit në 1,424,996 lekë; “mallra e shërbime” ka shlyer në vlerën e 2,546,912 lekë 

duke e ulur vlerën e detyrimit në 5,434,436 lekë; për “vendimet gjyqësore” janë shlyer 

1,855,252 lekë duke e ulur në 6,777,207 lekë; vitin 2021 e ka mbyllur me vlerën “0” llog. 231 

nga “investimet e ministrisë se linjës” ndërsa nga ato të bashkisë trashëgohen në vitin pasardhës 

2022 vlera prej 1,424,996 lekë. Në total në vitin 2021 janë shlyer 22,413,839  lekë ose 53,6% 

e vlerës totale të detyrimit, duke trashëguar në vitin 2022 vlerën prej 19,432,104 lekë.  

 

 Vendimet gjyqësore për marrëdhëniet e punës, detyrimet kontraktuale dhe 

shpronësimet: 

Nga auditimi për detyrimet ndaj vendimeve gjyqësore, u konstatua se vlera deri më 31.12.2019 

është prej 8,252,341 lekë ose rreth 29,4% e totalit të detyrimeve dhe duke iu shtuar vlera e 

krijuar në vitin 2020 prej 2,268,569 lekë bën që deri më 31.12.2020 të shkojë në vlerën e 

8,519,510 lekë, pasi ka mundur të shlyejë vetëm 2,001,400 lekë ose 19% të tij; deri më 

31.12.2021 me vlerën e shtuar në 2021 prej 112,949 lekë shkon në 6,777,207 lekë, pasi ka 

mundur të shlyejë 1,855,252 lekë ose 21,5% të detyrimit duke e mbyllur vitin 2021 me vlerën 

e 6,777,207 lekë. 

Konstatim: likuiditeti i detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore është i vogël por 

situatën e përkeqëson edhe krijimi i detyrimeve të reja për këtë zë buxhetor.     
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Nga auditimi për detyrimet ndaj vendimeve gjyqësore, u konstatua se vlera deri më 31.12.2019 

është 8,252,341 lekë ose rreth 29,4% të totalit të detyrimeve dhe duke iu shtuar vlera e krijuar 

në vitin 2020 prej 2,268,569 lekë, bën që deri më 31.12.2020 të shkojë në vlerën e 10,520,910 

lekë, duke mundur të shlyejë vetëm 2,001,400 lekë ose19% të tij; vlera e paguar për vitin 2020 

është (-)267,169 lekë më e vogël se vlera e detyrimit të krijuar po këtë vit ose 88% e saj; deri 

më 31.12.2021 ka mundur të shlyejë vetëm 1,855,252 lekë ose 21,5% të detyrimit duke e 

mbyllur vitin 2021 me vlerën e detyrimit 6,777,209 lekë.  

Nga analiza e detajuar e tabelës së detyrimeve që bashkia Skrapar harton për çdo vit ku 

pasqyrohen: detyrimet e mbartura, subjekte të cilave u detyrohet, data e fillimit të detyrimit, 

arsyeja dhe referenca dokumentare/ligjore në të cilën bazohet etj, rezulton se shlyerja e tyre 

është bërë duke respektuar radhën në klasifikimin sipas llojit të detyrimit.  

Për vitin 2020 nga 29 subjekte që bashkia Skrapar është debitore rezulton: 11 subjekte janë për 

"detyrim page", nga të cilat 9 kreditorë si të larguar nga puna dhe 2 janë detyrime ndaj zyrave 

përmbarimore; 11 subjekte për "shpronësim" dhe 3 subjekte "për detyrim situacioni-

investime"; Në fund të vitit 2020 rezulton se nga pagesat e bëra ndaj tyre janë likuiduar 

plotësisht duke u liruar nga detyrimi 2 subjekte për “shpronësime” dhe me pagesë të pjesshme 

12 kreditorë: 5 për “detyrim page” dhe 7 për “shpronësime” dhe “detyrim situacioni”, duke e 

ulur kështu në 27 numrin e subjekteve ku bashkia ngelet debitore.  Për vitin 2021 është shtuar 

me 1 kreditor për “detyrime të tjera” duke e çuar në 28 numrin e kreditorëve, gjithashtu gjatë 

vitit 2021 nga pagesat e bëra janë likuiduar plotësisht 5 kreditorë: 3 për “detyrim page”, 1 për 

“shpronësim” dhe 1 për “detyrime të tjera” duke e ulur numrin e përgjithshëm të tyre në 23; 

nga pagesat pjesore të kryera është ulur vlera e detyrimit për 3 kreditorë për “detyrim page”, 

duke e mbyllur kështu vitin 2021 me 23 numrin total të kreditorëve ndaj të cilëve bashkia 

Skrapar është debitore. Detyrimi ka lindur me daljen e vendimeve gjyqësore (në shkallë të 

ndryshme gjykimi) të cilat rezultojnë në favor të subjekteve (kreditore) dhe në disfavor të 

bashkisë, duke akumuluar një vlerë debitore në rritje kundrejt mungesës së marrjes së masave 

paraprake për parandalimin e ngjarjeve që çojnë në lindjen apo rritjen e vlerës për detyrimet e 

lindura më parë. Gjithashtu nga analiza e tabelës së detajuar të detyrimeve, për sa i përket 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në përgjithësi dhe atyre me objekt "detyrim page" në 

veçanti, u konstatua (7) se nuk është zbatuar likuidimi i tyre sipas radhës brenda llojit. Për 8 

subjekte kreditorë “për detyrim page” nga viti 2011-2017 nuk është respektuar ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor dhe likuidimi i detyrimit ndaj tyre në afat, që ka sjellë jo vetëm shkelje të 

parimit të barazisë dhe i mosdiskrikminimit, por veçanërisht për të shmangur rritjen e vlerës së 

detyrimit me vlerën e kamatvonesës, por janë likuiduar ato subjekte debitore vendimet 

gjyqësore të të cilave janë të mëvonshme të pas vitit 2018, kjo në moszbatim të VKM nr. 50 

datë 05.02.2014 "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimi" dhe Udhëzimit nr. 5 datë 27/02/2014 "Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura". 

- Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për dëmshpërblim page punonjësit e larguar nga puna 
                                                                                                                                          Në lekë 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore 

si 

çelje më 

01.01.2020 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2020 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2020 

Vlera e 

vendimeve  

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2020 

Pagesa në lekë 

të 

kryera gjatë 

vitit 2020 

Detyrimi 

në 

lekë) më 

31.12.2020 

7 2,028,244 3 2,268,569 1,100,000 3,294,113 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore 

si 

çelje më 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2021 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

Vlera e 

vendimeve gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Pagesa në lekë 

të kryera gjatë 

vitit 2021 

Detyrimi 

në lekë më 

31.12.2021 
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01.01.2021 vitit 2021 

11 3,294,113   1,362,303 1,931,810 

 
- Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për çështje të tjera të ndryshme                                
                                                                                                                                                       Në lekë 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2020 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më  

01.01.2020 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2020 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2020 

Pagesa në lekë 

të 

kryera gjatë 

vitit 2020 

Detyrimi në 

lekë më 

31.12.2020 

17 6,224,097   901,400 5,225,397 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2021 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore si 

çelje më 

01.01.2021 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Vlera e 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Pagesa në lekë 

të kryera gjatë 

vitit 2021 

Detyrimi në 

lekë (mijë) më 

31.12.2021 

14 5,225,397 1 112,948 492,949 4,845,397 

 

Bashkia Skrapar për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2020 ka shpenzuar vlerën 

2,001,400 lekë, nga e cila vlera prej 1,100,000 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt 

"dëmshpërblim page" për largime nga puna të punonjësve për 7 raste, ndërsa vlera prej 901,400 

lekë për 7 raste i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore, si konstatim i pavlefshmërisë 

absolute të procesit të shpronësimit, dëmshpërblim dëmi etj. 

Për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 është shpenzuar vlera e 1,855,252 lekë, nga 

e cila vlera 1,362,303 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt "dëmshpërblim page" për 

largime nga puna të punonjësve për 6 raste, ndërsa vlera prej 492,949 lekë si pagesë për 5 raste, 

i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore. 

Konstatim 8: Vlera totale 3,856,652 lekë e shpenzuar për periudhën 01.01.2020-31.12.2021 

nga Bashkia Skrapar, për zbatimin e vendimeve gjyqësore, konsiderohet efekt financiar 

negativ në buxhet. 

Konstatim 9: Likuiditeti i detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore në raport me 

vlerën e detyrimit, është i vogël dhe me hapa të ngadaltë përmirësimi pasi, pagesat që kryen 

përbëjnë një pjesë të masës së detyrimit si dhe shoqërohet me vendime të reja për procese 

gjyqësore të nisura më parë. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të krijuara nga  Vendimet 

gjyqësore për marrëdhëniet e punës, detyrimet kontraktuale dhe shpronësimet. 

Situata: 7.Për vitin 2020 nga 29 subjekte që bashkia Skrapar është debitore rezulton: 11 

subjekte janë për "detyrim page", nga të cilat 9 kreditorë si të larguar nga puna dhe 2 janë 

detyrime ndaj zyrave përmbarimore; 11 subjekte për "shpronësim" dhe 3 subjekte "për detyrim 

situacioni-investime"; Në fund të vitit 2020 rezulton se nga pagesat e bëra ndaj tyre janë 

likuiduar plotësisht duke u liruar nga detyrimi 2 subjekte për “shpronësime” dhe me pagesë të 

pjesshme 12 kreditorë: 5 për “detyrim page” dhe 7 për “shpronësime” dhe “detyrim situacioni”, 

duke e ulur kështu në 27 numrin e subjekteve ku bashkia ngelet debitore. Për vitin 2021 është 

shtuar me 1 kreditor për “detyrime të tjera” duke e çuar në 28 numrin e kreditorëve, gjithashtu 

gjatë vitit 2021 nga pagesat e bëra janë likuiduar plotësisht 5 kreditorë: 3 për “detyrim page”, 

1 për “shpronësim” dhe 1 për “detyrime të tjera” duke e ulur numrin e përgjithshëm të tyre në 

23; nga pagesat pjesore të kryera është ulur vlera e detyrimit për 3 kreditorë për “detyrim page”, 

duke e mbyllur kështu vitin 2021 me 23 numrin total të kreditorëve ndaj të cilëve bashkia 

Skrapar është debitore. Detyrimi ka lindur me daljen e vendimeve gjyqësore (në shkallë të 

ndryshme gjykimi) të cilat rezultojnë në favor të subjekteve (kreditore) dhe në disfavor të 
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bashkisë, duke akumuluar një vlerë debitore në rritje kundrejt mungesës së marrjes së masave 

paraprake për parandalimin e ngjarjeve që çojnë në lindjen apo rritjen e vlerës për detyrimet e 

lindura më parë. Gjithashtu nga analiza e tabelës së detajuar të detyrimeve, për sa i përket 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në përgjithësi dhe atyre me objekt "detyrim page" në 

veçanti, u konstatua se nuk është zbatuar likuidimi i tyre sipas radhës brenda llojit. Për 8 

subjekte kreditorë “për detyrim page” nga viti 2011-2017 nuk është respektuar ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor dhe likuidimi i detyrimit ndaj tyre në afat, që ka sjellë jo vetëm shkelje të 

parimit të barazisë dhe i mosdiskriminimit, por veçanërisht për të shmangur rritjen e vlerës së 

detyrimit me vlerën e kamatëvonesës, por janë likuiduar ato subjekte debitore vendimet 

gjyqësore të të cilave janë të mëvonshme të pas vitit 2018, kjo në moszbatim të VKM nr. 50 

datë 05.02.2014 "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimi" dhe Udhëzimit nr. 5 datë 27/02/2014 "Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura". 

8. Bashkia Skrapar për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2020 ka shpenzuar vlerën 

2,001,400 lekë, nga e cila vlera prej 1,100,000 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt 

"dëmshpërblim page" për largime nga puna të punonjësve për 7 raste, ndërsa vlera prej 901,400 

lekë për 7 raste i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore, si konstatim i pavlefshmërisë 

absolute të procesit të shpronësimit, dëmshpërblim dëmi etj. 

Për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 është shpenzuar vlera e 1,855,252 lekë, nga 

e cila vlera 1,362,303 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt "dëmshpërblim page" për 

largime nga puna të punonjësve për 6 raste, ndërsa vlera prej 492,949 lekë si pagesë për 5 raste, 

i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore. 

Vlera totale 3,856,652 lekë e shpenzuar për periudhën 01.01.2020-31.12.2021 nga Bashkia 

Skrapar, për zbatimin e vendimeve gjyqësore, konsiderohet efekt financiar negativ në buxhet. 

9. Likuiditeti i detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore në raport me vlerën e 

detyrimit, është i vogël dhe me hapa të ngadaltë përmirësimi pasi pagesat që kryen përbëjnë 

një pjesë të masës së detyrimit si dhe shoqërohet me vendime të reja për procese gjyqësore të 

nisura më parë. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 63-69 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar me ligjin nr. 114/2012 datë 07.12.2012 dhe ligjin nr. 57/2016; ligji nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”;  Ligji nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, Ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, UMFE nr. 9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të zbatimit 

të buxhetit”, i ndryshuar; UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të 

buxhetit”, i ndryshuar, me UMFE nr. 3, datë 16.01.2021, ligjin nr. 88, datë 18.12.2019 “Për 

buxhetin e vitit 2020”, Aktin Normativ Nr.15, datë 15.4.2020; VKM nr. 50 datë 05.02.2014 

"Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura e të 

planit të veprimi"; Udhëzimit nr. 5 datë 27/02/2014 "Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura si dhe Vendimet përkatëse të Këshillit Bashkiak. 

Ndikimi/Efekti: Mos marrja e masave për të frenuar largimin e punonjësve nga puna në 

kundërshtim me aktet ligjore/nënligjore në fuqi dhe mosrespektimi i radhës së kreditorëve për 

likuidim sipas radhës brenda llojit të periudhës së krijimit të detyrimit, sjell lindjen e 

detyrimeve të reja dhe shtimin e vlerës të atyre të krijuara në periudha të mëparshme, duke e 

rënduar buxhetin e bashkisë dhe duke i cilësuar si pavlefshmëri absolute të procesit të 

shpronësimit, largimit nga puna, dëmshpërblimit të dëmit etj, ndërsa fondet e miratuara dhe të 

përdorura për këto procese, konsiderohen si efekt financiar negativ në buxhet. 

Shkaku: Moszbatimi i akteve ligjore/nënligjore në fuqi lidhur me largimet nga puna, prishjen 

/shpronësimin e objekteve, monitorimit në zbatimin e kontratave për shërbime, investime etj. 

Rëndësia: E lartë 



64  

Rekomandim: Kryetari  i Bashkisë, Grupi i Menaxhimit Strategjik, Drejtoria ligjore, e 

burimeve njerëzore dhe prokurimeve, Drejtoria Ekonomike, të marrin masa për hartimin e 

strategjive dhe regjistrit të riskut me vlerësim real të tij, për parandalimin e lindjeve të 

detyrimeve të reja kryesisht për largimet e punonjësve nga puna,  shpronësime të objekteve të 

prishura dhe monitorimit të zbatimit të kontratave të investimeve/shërbimeve si dhe për 

minimizimin e vlerës së detyrimeve të krijuara në periudhat e mëparshme, duke zbatuar aktet 

ligjore /nënligjore në likuidimin e tyre në afat, për të shmangur rritje të efekteve financiare 

negative në buxhetin e bashkisë. 

 

 Niveli i vështirësisë financiare    

Në UMFE nr.26, datë 27.09.2019 “Procedura për menaxhimin e vështirësive financiare për 

njësitë e vetëqeverisjes vendore”, trajtohet shkalla e vështirësisë financiare dhe menaxhimi i 

këtyre vështirësive. 

Gjithashtu në ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 27.04.2017, kreu 

XI vështirësitë financiare dhe masat për zgjidhjen e tyre, neni 55 probleme financiare, pika 1, 

përcaktohet  se: “Njësia e vetëqeverisjes vendore konsiderohet me probleme financiare kur në 

një muaj të caktuar të vitit buxhetor konstatohen vonesa prej më shumë se 30 ditësh në 

likuidimin e detyrimeve financiare ndaj palëve të treta dhe kur detyrimet e konstatuara dhe të 

papaguara përbëjnë 15 për qind të shpenzimeve vjetore të miratuara”. 

 

Viti 2021       në lekë 

N.R Emërtimi 
Stoku në 

vlerë 

Totali i 

shpenzimeve të 

miratuara për 

NJVQV-në 

Stoku/Shpenzimeve totale 

të miratuara të NJQV-së 

I Borxhe (a+b) 0 

  

  

a Hua afatgjatë 0 

a,1 Principali   

a,2 Interesi   

b Hua afatshkurtër 0 

b,1 Hua   

b,2 Overdrafte   

b,3 Kredi të furnitorëve   

II Detyrime (a+b+c) 26,725,675 8.12% 

a Shpenzime korrente  18,523,472 

  

a,1 Mallra dhe shërbime 16,172,282 

a,2 Paga dhe sigurime   

a.3 Të tjera 2,351,190 

b Shpenzime kapitale 1,424,996 

b,1 Institucione buxhetore 1,424,996 

b,2 Subjekte private   

c Vendime gjyqësore 6,777,207 

c,1 Marrëdhënie pune 1,813,668 

c,2 Mallra dhe shërbime   

c,3 Investime 2,341,534 
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c,4 Të tjera 2,622,005 

III Totali (I+II) 26,725,675 329,024,264 8.12% 

 

Për Bashkinë Skrapar, totali i shpenzimeve të miratuara me VKB për vitin 2021 është në vlerën 

e 329,024,264 lekë, ndërsa stoku i detyrimeve të prapambetura nga të ardhurat e veta më 

31.12.2021 është në vlerën e 26,725,675 lekë. Raporti i këtyre treguesve, pra raporti i stokut të 

detyrimeve të prapambetura me shpenzimet totale të miratuara, ka vlerën 8,12 %, shifër kjo që 

e klasifikon Bashkinë Skrapar për vitin 2021 në njësi të qeverisjes vendore me situatë normale 

të gjendjes financiare. 

Rasti i vështirësisë ku ndodhet njësia e vetëqeverisjes vendore 

Situata 

Normale e 

gjendjes 

fiannciare 

Probleme 

financiare 
Vështirësi financiare 

Vështirësi serioze 

financiare 
Paaftësi paguese 

Stoku i 

detyrimeve/Shpen

zime ˃ 15% 

Stoku i 

detyrimeve/Shpenzim

e ˃ 25% 

Stoku i borxhit 

afatgjat dhe 

detyrimeve/Shpenzim

e ˃ 80% 

Stoku i borxhit 

afatgjat dhe 

detyrimeve/Shpenzim

e ˃ 130% 

Situat 

Normale e 

gjendjes 

financiare 

0 0 0 0 

 

Ndërsa lidhur me detyrimet e prapambetura që kanë burim financimi Grantin (FZHR dhe 

Ministritë e linjës) rezulton se detyrimi progresiv deri më 31.12.2020 dhe 31.12.2021 është në 

vlerën e 0 lekë, duke lënë vetëm detyrimin nga të ardhurat e vet bashkisë që deri më  

dt.31.12.2020 është në vlerën e 3,610,433 lekë dhe deri më dt.31.12.2021 është në vlerën e 

1,424,996 lekë.  

 Programimi i fondeve për faturat e pa likuiduara në fund të periudhave ushtrimore: 

Nga auditimi i likuiditeteve rezulton se kanë lindur detyrime të reja gjatë vitit 2020 për 

pamundësi likuiditeti të “Vendimeve gjyqësore” dhe “mirëmbajtje”; ndërsa për vitin 2021 për: 

“shërbime”, “mirëmbajtje”, “mallra”, “shpronësime”, “transferta te individët” dhe “transferta 

te subjektet”; kjo për arsye se nga bashkia Skrapar nuk janë bërë planifikime të përllogaritura 

në mënyrë që të bëhet e mundur likuidimi i çdo fature shërbimi apo mallrash brenda vitit 

ushtrimor, duke hartuar plane e strategji për të garantuar vjeljen e të ardhurave.    

 

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

buxhetor të tyre 
                    Në mijë lekë 

PBA 
Vlera e Investimeve nga AV 

plan / fakt  

Vlera e Investimeve nga ministri 

linje  

Plan / fakt 

Totali 

Plan    /        fakt  

2020 12,548                 10,432    48,284               47,456 60,832           57,888 

2021       5,573                    5,369      8,981                 8,973 14,554            14,342 

Trendi ↘ ↘ ↘ 

          Punoi: Grupi i auditimit 

 

Nga auditimi i evidencave të marra nga Drejtoria Ekonomike për të 2 vitet 2020 dhe 2021 në 

lidhje me investimet publike, u konstatua se për periudhën objekt auditimi vlera e investimeve 

nga të ardhurat e veta [AV] vjen në rënie si në planifikim ashtu edhe në realizim nga viti 2020 

në vitin 2021; po ashtu edhe vlera e investimeve nga ministritë e linjës vjen në rënie në vitin 
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2021 krahasuar me vitin 2020. 

- Nga të ardhurat e veta si e pasqyruam më lart vlerat e investimeve kanë ardhur në rënie. 

Kontratat nuk janë likuiduar sipas afateve të përcaktuara, por në periudha të mëvonshme, kjo 

si rezultat i mos alokimit të fondeve nga ministritë e linjës dhe për pjesën e Bashkisë Skrapar 

nga mos realizmi i të ardhurave nga taksat/tarifat vendore. 

  

Burimi i krijimit të ardhurave bazuar në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor dhe 

përdorimi i tyre: 

- Për vitin 2020 të ardhurat nga 103,874 mijë lekë të planifikuara, janë arkëtuar 60,049 mijë 

lekë ose 57,8%; 

- Për vitin 2021 të ardhurat nga 79,390 mijë lekë të planifikuara, janë arkëtuar 54,813 mijë 

lekë ose 69%.  
                                                                                                                            Në mijë lekë 

                         

Burimi: Bashkia Skrapar 

 

- Me të ardhurat e veta bashkia Skrapar për vitin 2020 ka mbuluar 15,7% të totalit të 

shpenzimeve të realizuara për "Investimet"; Për vitin 2021 bashkia ka mbuluar 30,1% të totalit 

të shpenzimeve të realizuara për "Investimet", ku vërehet se vlera totale e shpenzimeve të 

realizuara për "Investime" ka ardhur në rënie nga viti 2020 në vitin 2021 me (-)48,602 mijë 

lekë; gjithashtu edhe burimet e financimit për këtë zë buxhetor ka ardhur në rënie me (-)5,063 

mijë lekë, por për të dy vitet peshën kryesore të shpenzimeve e ka zënë "transferta te 

pakushtëzuara të përgjithshme" ndonëse edhe kjo vlerë është në rënie me (-)38,483mijë lekë 
                                                                                                                                                    Në mijë lekë 

Nr. Emërtimi Totali 

Burimi i financimit 

Transferta 

pakushtëzuar 

& sektoriale 

Transferta  

Pakushtëzuar e 

përgjithshme 

Të Ardhurat 

veta 

2020 Shpenzime Oper 60,778   8,696 45,389 6,693 

2021 Shpenzime Oper 62,194 12,412 43,606 6,176 

 Trendi ↗ ↗ ↘ ↘ 

           Burimi: Bashkia Skrapar 

 

Nga të dhënat në tabelë vërehet se shpenzimet operative në total kanë ardhur në rritje me 

1,416 mijë lekë, me 3,716 mijë lekë nga "transferta të pakushtëzuara sektoriale", me (-)1,783 

mijë lekë nga "transferta të pakushtëzuara te përgjithshme" dhe nga të "ardhurat e veta" [AV] 

me (-)517 mijë lekë. 

Përmbledhje e konstatimeve: 

Nga Bashkia Skrapar nuk janë dokumentuar konsultimet e zhvilluara me komunitetin dhe 

grupet e interesit për diskutimet rreth PBA 2021-2023 dhe Projekt buxhetin e vitit 2021;  

1. Planet vjetore të buxhetit për të dy vitet 2020 dhe 2021 nuk janë miratuar me vendim të 

veçantë të Këshillit Bashkiak, por janë miratuar së bashku me PBA-të respektive, në 

kundërshtim me Ligjin nr. 68/2017 "Për financat e vetëqeverisjes vendore" neni 40 pika 1; 

2. Nga GMS i Bashkisë Skrapar nuk janë mbajtur procesverbalet e takimeve të zhvilluara për 

diskutimet e Projekt buxheteve vjetore dhe PBA-ve, në moszbatim të Ligjit nr. 10296/2010 

"Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin" neni 27 i ndryshuar dhe Manualit MFK kap. 2.2.6 

Nr. Emërtimi Totali 

Burimi i financimit 

Transferta 

pakushtëzuar 

sektoriale 

Transferta  

Të pakushtëzuara të 

përgjithshme 

Të Ardhurat  

e veta 

2020 Investimet 66,456 8,568 47,456 10,432 

2021 Investimet 17,854 3,512   8,973   5,369 
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Grupi i Menaxhimit Strategjik [GMS], "Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të 

shërbimit arkivor në republikën e Shqipërisë" neni 18; 

3. Planifikim i shpenzimeve buxhetore referuar të ardhurave të veta mbi bazën e planifikimit 

dhe jo të realizimit faktik; nisur kjo nga realizimi ulët i buxhetit kryesisht nga të ardhurat e 

veta, në kundërshtim me Ligjin nr. 68/2017 "Për financat e  vetëqeverisjes vendore" neni 5/a; 

4. Realizimi buxhetor vjen në rënie nga viti 2020 në vitin 2021, kryesisht ai me burim financimi 

“nga të ardhurat e veta” edhe në total, edhe për çdo zë buxhetor;   

5. Mungesa e një analize të detajuar të mosrealizimit të buxheteve të viteve të kaluara, sjell si 

pasojë mos planifikim real të buxhetit për vitin që trajtohet për planifikim, rezultuar kjo edhe 

në numrin e lartë të VKB për miratimin e buxheteve shtesë në planet vjetore fillestare, si dhe 

në nivelin e ulët të likuidimit të detyrimeve të prapambetura. 

 

Pretendimet e subjektit: Lidhur me Projekt Raportin e Auditimit, nga Drejtoria Ekonomike 

e bashkisë Skrapar është dërguar observacioni i administruar në KLSH me nr.798/12 prot., 

datë 16.01.2023 si vijon: 

1-Lidhur me planet vjetore te buxhetit për vitin 2020 dhe 2021 te cilat janë miratuar në një 

vendim me PBA respektive sqarojmë se ne nenin 39 pika 1 te Ligjit 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” thuhet se Kryetari Njësisë Vetëqeverisjes vendore përgatit  projektin 

e programit buxhetor afatmesëm përfundimtar dhe e paraqet për shqyrtim e miratim ne 

këshillin e njësisë te vetëqeverisjes vendore, se bashku me projekt buxhetin vjetor jo me 

vone se data 30 nëntor e vitit buxhetor. Për sa me sipër nisur dhe nga fakti se buxheti vjetor 

përben dhe vitin e pare te PBA përkatëse, miratimi me te njëjtin vendim nuk bie ne 

kundërshtim me bazën ligjore pasi dhe pika 1 e nenit 40, bie ndesh me piken 1 te nenit 39. 

Arsyeja është se Kryetari Njësisë nuk pret nga Këshilli Njësisë që të miratoj PBA pastaj te 

përgatisin dokumentin përfundimtar të buxhetit vjetor por i përgatit njëkohësisht dhe i 

dërgon ne Këshillin e Njësisë brenda datës 30 Nëntor. 

2- Planifikimi shpenzimeve buxhetore nga te ardhurat behet mbi bazën e planifikimit të të 

ardhurave dhe jo realizimit faktik të një viti me pare. Lidhur me ketë gjetje sqarojmë se 

planifikimi te ardhurave behet ne baze te burimeve faktike ndërsa realizimi apo niveli 

arkëtimit të të ardhurave te planifikuara varet nga shume faktor. Sektori Tatim Taksave  kur 

bën planifikimin e taksës së tokës dhe ndërtesës niset nga baza e tatueshme qe është 

sipërfaqja e tokës apo e ndërtesës dhe nuk bene diferencime duke përjashtuar nga këto taksa 

familjet qe nuk janë rezidente ne territorin e bashkisë.   Pra planifikimi te ardhurave është 

real ndërsa realizimi nuk është ne nivelin e planifikimit. Kjo si pasoje sjell dhe mosrealizimin 

e shpenzimeve buxhetore te planifikuara.  

3- Drejtoria e Financës Buxhetit dhe Tatim Taksave ka përgatitur relacione për realizimin 

faktik te te ardhurave dhe shpenzimeve për secilin vite buxhetor. Informacioni është 

diskutuar ne GMS dhe janë mare masa konkrete për te bere te mundur rritjen e nivelit te 

arkëtimeve për te ardhurat nga taksat dhe tarifat vendore por dhe masa për menaxhimin sa 

me efikas te te ardhurave te realizuara duke pasur prioritet kryerjen e shpenzimeve qe lidhen 

me shërbimet ndaj komunitetit dhe duke reduktuar ne maksimum shpenzimet administrative. 

4- Gjatë procesit te hartimit te PBA-se deri ne dokumentin final për çdo periudhe buxhetore 

janë respektuar procedurat dhe afatet ligjore. Dokumenti PBA dhe buxhetit vjetor është 

prezantuar ne komunitet qofte nëpërmjet dëgjesave por dhe duke u publikuar në faqen zyrtare 

te Bashkisë. 

5- Fakti qe te ardhurat nuk realizohen në nivelin e planifikuar përbën risqe për krijimin e 

detyrimeve te reja, nga ana tjetër janë mbartur detyrime nga ish komunat ne vitin 2015 ne 

vlera te konsiderueshme krahasuar me mundësit financiare qe ka pasur  Bashkia. Kjo ka 

ndikuar negativisht ne situatën financiare pasi për çdo vite një pjese e fondeve buxhetore 

janë shpenzuar për likuidimin e detyrimeve te mbartura. Theksojmë se nga viti 2019 situata 
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financiare është e konsoliduar dhe treguesit buxhetor flasin për këtë përmirësim. Detyrimet 

e prapambetura gjendje ne 31.12.2021 është ne nivelin e 8.2% te totalit te buxhetit te miratuar 

për këtë vit nivel ky qe na klasifikon te bashkitë me situatë normale financiare. Ky tregues 

flet qarte për performancën e mire te Bashkisë Skrapar qofte ne planifikim por dhe ne  

menaxhimin e fondeve buxhetore te planifikuara. 

Qëndrimet e Grupit të Auditimit: Referuar observacioneve tuaja për pikën e programit 

nr.2  “Mbi planifikimin, zbatimin dhe monitorimin e planit të buxhetit” janë të njëjta me 

observacionet tuaja mbi  konstatimet e Aktkonstatimit nr. 3. Ju sjellim në vëmendjen tuaj se 

çdo konstatim i është referuar dispozitave ligjore mbi të cilat mbështetet fusha e veprimtarisë 

dhe kompetencave të NJVQV/ bashkitë. Arsyetimi juaj nuk i është referuar ndonjë akti 

ligjor/nënligjor, me qëllim servirjen e një argumenti bindës dhe korrekt, si dhe as mbështetur 

mbi dokumentacione vërtetuese të cilat të përfshijnë: akte administrative, procesverbale apo 

relacione të bashkisë Skrapar, me qëllim justifikimin e çdo pretendimi tuajin. Për të sjellë 

edhe një herë në kujtesën tuaj, për çdo pretendim po ju listojmë bazën ligjore ku nuk është 

zbatuar nga ana juaj: 

1. Për miratimin e PBA- ve ligji nr. 68/2017 neni 6 pika ç, neni 36; Për miratimin e buxhetit 

vjetor ligji 68/2017 neni 6 pika d, neni 40 dhe neni 41; 

2. Për pretendimin 2 ligji 68/2017 neni 5 pika a; 

3. Për takimet e GMS ligji nr. 10296/2010 neni 27 dhe manuali MFK; 

4. Lidhur me dëgjesat publike, ligji nr.68/2017 neni 5 pika ç; ligji 146/2014 neni 11-20; 

5. Lidhur me likuidimin e detyrimeve të prapambetura, VKM nr.50/2014 dhe Udhëzimi nr.5 

/2014; 

Për këto arsye observacionin tuaj e konsiderojmë si të pambështetur ligjërisht dhe si i tillë 

nuk merret në konsideratë nga grupi i auditimit. 

 

III. 2.2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhi tatimor. 
 

Në zbatim të pikës II.2, nënpika 2.6, të programit të auditimit, u shqyrtua dokumentacioni si 

më poshtë:  

1)Evidencat analitike të llogarive debitore për taksat dhe tarifat vendore. 

2)Akt rakordimi me degën e thesarit për realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat 

vendore. 

3)Evidencat e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore për subjektet dhe për detyrimet 

familjare. 

4)Të tjera dokumente për arkëtimin e detyrimeve për taksat e tarifat vendore. 

5)Vendimin e Këshillit të Bashkisë për paketën fiskale. 

6)Vendimet e Këshillit të Bashkisë për strukturën organike. 

 

I.Struktura e Sektorit të Taksave dhe Tariva Vendore, Bashkia Skrapar. 

Për periudhën 2020-2021 me Vendim të Këshillit Bashkiak VKB nr.20, datë 29.08.2019, e 

ndryshuar me VKB nr.20/1, datë 18.02.2020 është miratuar numri i punonjësve, konfirmuar 

nga Prefekti Qarkut Berat me shkresën nr.1129/1, datë 06.01.2021. Me vendimin e Kryetarit të 

Bashkisë nr.01, datë 05.01.2021 është miratuar struktura organizative sipas 

drejtorive/sektorëve, ku janë të detajuar dhe punonjësit për secilën nga drejtoritë, ku bën pjesë 

dhe sektori i taksave dhe tarifave vendore (në vijim STTV). 

-STTV është në varësi të Drejtorisë së Ekonomisë, Financës, Tatim-Taksave dhe Shërbimeve. 

Ky sektor ka në përbërjen e tij, 1 përgjegjës sektori, 1 specialist i të ardhurave, 1 inspektor i 

taksave dhe 1 inspektor i kontrollit dhe administrimit të tregut. Gjithashtu në çdo njësi 

administrative (NJA) është i punësuar 1 inspektor i taksave, por që nuk kanë varësi organizative 
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nga STTV9. 

-STTV Bashkia Skrapar, për periudhën 2020-2021 është struktura kryesore për vlerësimin dhe 

arkëtimin e të ardhurave të Bashkisë Skrapar nga taksat dhe tarifat (me përjashtim të të 

ardhurave nga disa taksa dhe tarifa, si: taksa e ndikimit në infrastrukturë, tarifa e parkimit, tarifa 

për shërbime administrative të urbanistikës, shërbime nga institucione të kulturës, tarifa e 

konviktit, çerdheve, kopshteve, qiratë për fondin pyjor/kullosor, etj). Ky sektor në aktivitetin e 

tij për planifikimin dhe arkëtimin e të të ardhurave duhet të bashkëpunojë edhe me 

drejtori/sektor të tjerë pranë bashkisë, si ai i kadastrës, urbanistikës, veterinarisë, ndërmarrjen 

e shërbimit pyjor, inspektorët e taksave pranë NJA etj. 

 

II.Taksat dhe Tarifat e aplikuara dhe arkëtuara nga Bashkia Skrapar. 

Përgjatë periudhës 2020-2021, për planifikimin dhe arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore 

është hartuar dhe zbatuar 1 paketë fiskale, e cila në vitin 2021 ka pësuar disa ndryshime, 

konkretisht: 

-Paketa fiskale për vitin 2020 është miratuar me VKB nr.30, datë 25.11.2019, konfirmuar nga 

Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr.1474/2 prot., datë 09.12.2019, e ndryshuar me VKB 

nr.69, datë 29.12.2021, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Berat me shkresën nr.1199/1 prot., 

datë 06.01.2021. 

 

Titulli gjetjes: Mangësi në ndarjen e detyrave për strukturat e ngarkuara me zbatimin e paketës 

fiskale 2020-2021. 

Situata: Nga auditimi i paketës fiskale për vitin 2020 dhe 2021, kryesisht në ndarjen e 

detyrave, mbi strukturën që bën përllogaritjen e taksës dhe strukturën që ngarkohët për vjeljen 

e saj, konstatohet se për disa lloje taksash dhe tarifash nuk është përcaktuar qartë sektori që do 

të bëjë përllogaritjen dhe sektori që do të ndjekë vjeljen e taksës ose tarifës përkatëse. 

Gjithashtu konstatohet se në disa raste për vjeljen e taksave dhe tarifave të ndryshme ngarkohen 

njëkohësisht më shumë se dy struktura. Mangësitë e mësipërme janë konstatuar në taksën e 

tokës bujqësore, truallit, ndikimit në infrastrukturë (nuk përcaktohet se cili sektor përllogarit 

taksën), tarifën e lejeve për ushtrimin e veprimtarive të ndryshme, licencimin e veprimtarive të 

transportit, tregtimin e karburantit etj. 

-Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV. 

Kriteri: Shkronja “f” në pikën 4 në nenin 9, nenin 20 në Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Situata e mësipërme ndikon negativisht në aktivitetin e bashkisë në 

planifikimin dhe arkëtimin e të ardhurave, pasi krijohet mundësia për mbivendosje të 

funksioneve, mos identifikim të saktë të përgjegjësisë për veprimin/mosveprimin, paqartësi dhe 

vonesë në zbatimin e paketës fiskale etj. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit të kuadrit rregullator. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe 

Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për ndarjen e qartë të përgjegjësisë 

në planifikimin, faturimin dhe vjeljen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. 

-Mbështetur në paketën fiskale të mësipërme në Bashkinë Skrapar, sipas sektorëve përkatës, 

në mënyrë të përmbledhur janë aplikuar/mbledhur 37 lloje taksash dhe tarifash. 

Për periudhën 2020-2021 subjektet mbi të cilat janë aplikuar taksat dhe tarifat vendore në 

Bashkinë Skrapar dhe NJA, ndahen në 3 kategori: 

1.Biznes; 

2.Familjar;  

3.Institucione. 

                                                      
9 Struktura e STTV Bashkia Skrapar dhe inspektorët e taksave pranë NJA-ve, si dhe lëvizjet e punonjësve përgjatë periudhës 

2020-2021 është pasqyruar në tabelën nr.1 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të auditimit. 
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Kategoritë e mësipërme (përjashtuar institucionet) ndahen në disa nënkategori për efekt të 

nivelit të taksës/tarifës që aplikohet, konkretisht: 

-Kategoria e parë ndahet në Biznes i Madh; Biznes i Vogël; Tregtarët Ambulant. 

-Kategoria e dytë për efekt të taksave/tarifave ndahet në familje që kanë në pronësi/përdorim 

toka bujqësore, familje që jetojnë në apartamente, pensionist, familje që trajtohen me ndihmë 

ekonomike, veteranët e luftës, invalid etj. 

 

Llojet e subjekteve mbi të cilët janë aplikuar taksat dhe tarifat vendore, si dhe numri i tyre. 
Nr Lloji  2020 2021 

1 Biznesi i Madh 88 69 

2 Biznesi i Vogël 185 180 

3 Ambulant 1 1 

4 Institucione 14 15 

6 Familje 5495 5546 

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

 

-Të gjitha sa më sipër, mbi planifikimin dhe realizimin e tyre në mijë lekë, për periudhën 2020-

2021, pasqyrohen në tabelën nr.2 në aneksin nr.3 të projekt raportit të auditimit. 

Për vitin 2020 të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 95,000,000 lekë dhe janë realizuar 

në vlerën 60,048,095 lekë, ose 63%, pra një nivel i ulët i realizimit, me 34,951,905 lekë më 

pak nga plani. 

Për vitin 2021 të ardhurat në total janë planifikuar në vlerën 75,000,000 lekë dhe janë realizuar 

në vlerën 54,620,690 lekë, ose 73%, përsëri me një nivel të ulët të realizimit, me 20,379,310 

lekë më pak nga plani. 

Nga viti 2020 në vitin 2021 kemi rënie të të ardhurave të arkëtuara nga taksat dhe tarifat 

vendore me 14,572,595 lekë, çka tregon për performancë të dobët të Bashkisë Skrapar në 

arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore. 

 

-Referuar planifikimit dhe realizimit të të ardhurave nga taksat dhe tarifave vendore, vihet re 

për disa lloje taksash dhe tarifash nuk planifikohet arkëtim, pavarësisht se në vitin e kaluar janë 

realizuar të ardhura, konkretisht për planifikimin e të ardhurave nga qiratë, për të cilat 

administrohen kontrata të lidhura ndërmjet palëve dhe në këto kushte planifikimi i vlerës që do 

të arkëtohet është i mundshëm. Gjithashtu planifikimi i tarifës së licencimit për ushtrimin e 

veprimtarisë në tregtimin e karburanteve, në vitin 2021 nuk janë planifikuar fonde për t’u 

arkëtuar, megjithëse është administruar informacioni se në këtë vit, për 1 subjekt përfundonte 

afati i licencës 5 vjeçare për ushtrimin e veprimtarisë në tregtimin e karburanteve. 

-Rasti i taksës së ndërtesës, ku planifikimi i saj nga viti 2020 në vitin 2021 vjen në rënie, 

ndërkohë që realizimi i saj përgjatë kësaj periudhe vjen në rritje, çka tregon planifikim jo realist 

të kësaj takse. 

-Veç sa më sipër, nga auditimi i planit të të ardhurave për vitin 2021, konstatohet se Bashkia 

Skrapar, planifikon të arkëtojë detyrime të prapambetura nga taksat dhe tarifat vendore, të cilat 

i përkasin viti 2017 (658,170 lekë nga 1,670,000 lekë gjithsej të planifikuara). Veprimet e 

mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në shkronjat “a” dhe “e” të nenit 5 në 

Ligjin nr.68/2017 “Për financat e njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

-Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, për planifikimin e të ardhurave për vitin 2020 dhe 2021. 

 

Debitorët sipas kategorive të tyre. 

Në tabelën e mëposhtme është pasqyruar në mënyrë të përmbledhur ecuria e debitorëve për 

periudhën 01.01.2020 – 31.12.2021, si dhe të trashëguar nga vitet e mëparshme. 
I Në fillim të vitit 2020 (trashëguar nga vitet e mëparshme) Nr Vlerë Principal Kamatvonese 

  Totali 5166  79,063,292   79,063,292  0 
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  Biznesi madh 14 1,669,029 1,669,029 0 

  Biznesi vogel 66 1,208,031 1,208,031 0 

  Institucione 2 97,400 97,400 0 

  Familjar 5076 46,973,858 46,973,858 0 

  Toka bujqësore   3,286,174 3,286,174 0 

  Qira objekti 2  361,600   361,600  0 

  Qira fond pyjor kullososr 4  11,301,200   11,301,200  0 

  Gjoba të ndryshme për fondin pyjor dhe kullosor 2  14,166,000   14,166,000  0 

II Krijuar brenda vitit 2020 1725 14,446,678 14,013,219 433,459 

  Biznesi madh 12 1,423,792 1,168,000 255,792 

  Biznesi vogel 9 115,634 94,860 20,774 

  Tregtar ambulant 1 4,300 4,300 0 

  Familjar 1699 4,323,929 4,323,929 0 

  Toka bujqësore   7,003,200 7,003,200 0 

  Gjoba te IVMT 1 70,000 50,000 20,000 

  Qira objekti 2 212,960 193,600 19,360 

  Qira fond pyjor kullososr 1 1,292,863 1,175,330 117,533 

III Në fund të vitit 2020 (progresive) 6809 93,716,669 93,283,210 433,459 

  Biznesi madh 12 3,092,821 2,837,029 255,792 

  Biznesi vogel 9 1,323,665 1,302,891 20,774 

  Institucione 2 97,400 97,400 0 

  Tregtar ambulant 1 4,300 4,300 0 

  Familjar 6775 51,297,787 51,297,787 0 

  Toka bujqësore   10,496,073 10,496,073 0 

  Gjoba te IVMT 1 70,000 50,000 20,000 

  Qira objekti 2 574,560 555,200 19,360 

  Qira fond pyjor kullososr 5 12,594,063 12,476,530 117,533 

  Gjoba të ndryshme për fondin pyjor dhe kullosor 2  14,166,000   14,166,000  0 

IV Krijuar brenda vitit 2021 1250 10,359,125 10,164,131 194,993 

  Biznesi madh 4 399,574 356,000 43,574 

  Biznesi vogel 9 101,521 90,450 11,071 

  Institucione 1 25,000 25,000 0 

  Tregtar ambulant 1 4,300 4,300 0 

  Familjar 1228 3,443,560 3,443,560 0 

  Toka bujqësore   4,841,341 4,841,341   

  Qira objekti 2 192,500 175,000 17,500 

  Qira fond pyjor kullososr 1 1,351,328 1,228,480 122,848 

V Në fund të vitit 2021 (progresive) 8059  104,075,794   103,447,341   628,453  

  Biznesi madh 16 3,492,395 3,193,029 299,366 

  Biznesi vogel 18 1,425,186 1,393,341 31,845 

  Institucione 1 122,400 122,400 0 

  Tregtar ambulant 1 8,600 8,600 0 

  Familjar 7583 54,741,347 54,741,347 0 

  Toka bujqësore 0 15,337,414 15,337,414 0 

  Gjoba te IVMT 1 70,000 50,000 20,000 

  Qira objekti 2  767,060   730,200   36,860  

  Qira fond pyjor kullososr 6  13,945,391   13,705,010   240,381  

  Gjoba të ndryshme për fondin pyjor dhe kullosor 2  14,166,000   14,166,000   -00  

Burimi: STTV, NJA dhe NSHP Bashkia Skrapar, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Për vlerat e pasqyruara në tabelën e mësipërme, grupi i auditimit i është referuar të dhënave të 

vendosura në dispozicion nga STTV Bashkia Skrapar, përjashtuar të dhënave10 për: 

-Nr., dhe vlerë debitore për biznesin, institucionet, tokë bujqësore, familjar11, qira objekti 

(shtuar vlerë veç asaj të raportuar nga STTV), qira fondi pyjor, gjoba për fondin pyjor, në fillim 

të vitit 2020; 

-Kamat-vonesa për biznesin dhe për qira objekti të cilat janë përllogaritur nga grupi i auditimit;  

-Nr., dhe vlerë debitore për tokë bujqësore, familjar, qira fondi pyjor, gjoba të IMTV, krijuar 

gjatë vitit 2020; 

-Përllogaritjeve për vlerat progresive në fund të vitit 2020; 

-Kamat-vonesa për biznesin dhe për qira objekti të cilat janë përllogaritur nga grupi i auditimit;  

-Nr dhe vlerë debitore për tokë bujqësore, familjar, qira fondi pyjor, krijuar gjatë vitit 2021; 

-Përllogaritjeve për vlerat progresive në fund të vitit 2021. 

                                                      
10 Për arsye të pasaktësive të raportuara të vlerave makro me vlerat e detajuara për çdo NJA. 
11 Vlera është marrë nga auditimi i mëparshëm i kryer nga KLSH pranë Bashkisë Skrapar. 
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Nga tabela e mësipërme rezulton se: 

-Në krahasim me fundin e vitit 2020, në fund të vitit 2021 kemi rritje të vlerës debitore me 

10,359,125 lekë. 

-Përgjatë vitit 2020 vlera debitore e krijuar është 14,446,678 lekë, si dhe vlera debitore e krijuar 

përgjatë vitit 2021 është 10,359,125 lekë. 

-Në raport me vitin 2020 vlera debitore e krijuar brenda vitit 2021 është 3,799,287 lekë më 

pak. 

Situata e mësipërme tregon për një përmirësim të treguesit nga viti 2020 në vitin 2021, por 

nëse i referohemi të dhënave në mënyrë progresive në fund të vitit 2020 dhe në fund të vitit 

2021, rezulton një punë e dobët e Bashkisë Skrapar në arkëtimin e të drejtave të saj ndaj palëve 

të treta. 

 

 Në mënyrë të përmbledhur vlera e detyrimit tatimor, për taksa dhe tarifa (gjelbërim, 

pastrim, dekor, ndriçim, ndërtesë, truall, ndikim në infrastrukturë, reklamë, tabelë, zënie të 

hapësirës publike) të vlerësuara dhe njoftuara/faturuara për pagesë, në mënyrë progresive deri 

më datë 31.12.2021 është në vlerën 75,127,343 lekë, ndërsa detyrimi tatimor i krijuar brenda 

vitit 2021 është në vlerën 8,851,297 lekë. 

 

III.1. Kategoria “Biznes”. 

 

Titulli gjetjes: Mangësi në përditësimin e informacionit në regjistrin e taksave dhe tarifave 

vendore për kategorinë “Biznes”. 

Situata: Nga auditimi i dokumentacionit të vendosur në dispozicion nga STTV Bashkia 

Skrapar, regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për subjektet që kanë ushtruar aktivitet në 

periudhën 2020-2021 në Bashkinë Skrapar dhe NJA, si dhe kryqëzimi i informacionit me 

databasën e DRT Berat12 për subjektet me statusin “aktiv” për vitin 2021, u konstatua se për 

23 subjekte nuk administrohet informacion, për taksimin dhe tarifimin e tyre13. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z.S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021 dhe zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim. 

-Veç sa më sipër përgjatë periudhës 2020-2021 në Bashkinë Skrapar janë kryer punime 

ndërtimi të HEC-eve, për të cilat nuk administrohet asnjë informacion në regjistrin e taksave 

dhe tarifave vendore të STTV. Për këtë situatë grupi i auditimit i kërkoi Drejtorisë së Zhvillimit 

dhe Kontrollit të Territorit, si dhe IMTV Bashkia Skrapar, akt-kontrollet e mbajtura pranë 

subjekteve, sipas fazave të punimeve, me qëllim identifikimin e subjekteve që kanë kryer 

punime ndërtimi dhe për të përllogaritur taksat dhe tarifat vendore për kohëzgjatjen e kantierit 

të ndërtimit. 

-Për kërkesën e bërë nga grupi i auditimit, nga dy strukturat e mësipërme nuk administrohej 

dokumentacion. Në vijim Bashkia Skrapar i’u drejtua Agjencisë së Zhvillimit të Territorit 

(sekretariati teknik i KKT-së), institucion në të cilin merret leja e ndërtimit, ku depozitohen 

disa dokumente, ndër të cilët është edhe njoftimi i fillimit dhe përfundimit të punimeve. 

Në përgjigje të shkresës së mësipërme, AZHT dërgoi informacionin mbi statusin e punimeve 

për HEC-et që ishin duke u ndërtuar në territorin e Bashkisë Skrapar, si dhe për subjektet që 

po kryejnë punimet e ndërtimit. Sipas informacionit (përjashtuar subjektin D. E. Sh.P.K i cili 

është taksuar nga STTV Skrapar) të përcjellë rezulton situata si më poshtë vijon: 

1.HEC M. ka filluar punimet më datë 03.04.2019 dhe është në proces – Subjekti që po kryen 

punimet e ndërtimit “E.” Sh.A; 

                                                      
12 Përcjellë në Bashkinë Skrapar me shkresën nr.1965/1 prot., datë 09.11.2021, vendosur në dispozicion të grupit të auditimit. 
13 Lista me subjektet për periudhën 2020-2021, është pasqyruar në tabelën nr.3 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të 

auditimit. 
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2.HEC B.1, A dhe C ka filluar punimet më datë 08.09.2021 dhe është në proces ndërtimi – 

Subjekti që po kryen punimet e ndërtimit “A. K.” Sh.P.K. 

Situata e mësipërme tregon për mangësi gjatë ushtrimit të funksioneve të veta të Drejtorisë së 

Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, IMTV dhe STTV Bashkia Skrapar. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. B. M. Drejtor i Drejtorisë 

së Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, si dhe z. Z. M., Kryeinspektor i IMTV Bashkia Skrapar. 

-Gjithashtu u konstatua se disa subjekte të cilat janë biznes i madh, në regjistrin e taksave dhe 

tarifave vendore të Bashkisë Skrapar, administrohen dhe taksohen si biznes i vogël14. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021 dhe zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim. 

-Veç sa më sipër regjistri i taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “biznes” sa i përket 

taksës së ndërtesës, duke patur në konsideratë përcaktimet e bëra në në VKM nr.132, datë 

7.3.201815, e ndryshuar, ka mangësi në konsideratë gjeneralitetet (sipërfaqen dhe katet e 

objektit, nëse ka raste ku objekti është mbi një kat dhe njëri prej kateve shfrytëzohet për banim 

ndërkohë kati tjetër për veprimtari ekonomike). 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021 dhe zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim. 

Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV  të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Neni 67 dhe 80 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë 

Skrapar. 

Neni 51 në Ligjin nr. 107/2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i ndryshuar. 

Shkronjën “a” në nenin 5 të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e 

territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Mos përditësimi i regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

“Biznes” ndikon negativisht në fondet që mund të arkëtojë Bashkia Skrapar. 

Shkaku: Mungesa e përditësimit të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

“Biznes”, mungesa e bashkëpunimit ndërmjet strukturave të bashkisë, si dhe mungesa e 

kryerjes së verifikimeve në terren nga STTV Bashkia Skrapar.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masat e nevojshme për 

saktësimin e informacionit për subjektet e mësipërme, në regjistrin e taksave dhe tarifave 

vendore, me qëllim taksimin e drejtë dhe të plotë të tyre. 

 

Titulli i Gjetjes: Keqadministrimi i disa taksave dhe tarifave vendore për kategorinë “Biznes”. 

Situata: Për periudhën 2020-2021, grupi i auditimit vlerësoi veprimtarinë e STTV Bashkia 

Skrapar në përllogaritjen e tarifës së pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, mirëmbajtje 

infrastrukture. Nga auditimi u konstatua se në 88 raste subjekte të kategorisë “biznes i madh” 

dhe “biznes i vogël” në NJA Çorovodë, Qendër, Bogovë dhe Gjerbës, nuk janë taksuar 

saktë/aspak, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 

2,482,320 lekë. 

-Gjithashtu, veç sa më sipër, u vlerësua përllogaritja e tarifës së pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit 

dhe amortizimit të rrugës, për subjektet me aktivitet “Gurore” dhe “HEC”. Nga auditimi u 

                                                      
14 Lista me subjektet për periudhën 2020-2021, është pasqyruar në tabelën nr.4 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të 

auditimit. 
15 Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për 

kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve 

dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës. 
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konstatua se si rrjedhojë e mos taksimit të saktë/aspak, janë krijuar të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 4,202,656 lekë, e ndarë si vijon:  

-Në 20 raste, subjektet me aktivitet “gurore” nuk janë tarifuar saktë/aspak për tarifën e 

pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit dhe sipas rastit për amortizimin e rrugës, duke krijuar të 

ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 3,869,500 lekë. 

-Në 4 raste, subjektet me aktivitet “HEC” nuk janë tarifuar sakt/aspak për tarifën e pastrimit, 

gjelbërimit, ndriçimit dhe sipas rastit për linjën ajrore, duke krijuar të ardhura të munguara për 

buxhetin e bashkisë në vlerën 333,156 lekë16. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z .F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Cepan. 

Kriteri: Kreu II, pika 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2020 në Paketën Fiskale të vitit 2020, e ndryshuar. 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 6,629 lekë. 

Shkaku: Moszbatimi i kuadrit rregullator të fushës.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Administratorët 

e NJA-ve, të marrë masat e nevojshme për përditësimin e regjistrit të taksave dhe tarifave 

vendore me subjektet e mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha procedurave të nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 6,629 mijë lekë. 

 

Titulli gjetjes: Debitorët “Biznes” të cilët nuk kanë likuiduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore, si dhe mos marrja e masave shtrënguese për arkëtimin e detyrimeve përkatëse. 

Situata: Bazuar në të dhënat e vendosura në dispozicion nga STTV, rezulton se në fillim të 

vitit 2020 kanë qenë debitor 14 subjekte të biznesit të madh në vlerën 1,669,029 lekë dhe 66 

subjekte të biznesit të vogël në vlerën 1,208,031 lekë. 

-Në fund të vitit 2020 rezultojnë 12 subjekte të biznesit të madh në vlerën 3,092,821 lekë, 9 

subjekte të biznesit të vogël në vlerën 1,323,665 lekë  dhe 1 tregtar ambulant në vlerën 4,300 

lekë.  

-Pra përgjatë vitit 2020 janë krijuar 12 subjekte të biznesit të madh në vlerën 1,423,792 lekë, 9 

subjekte të biznesit të vogël në vlerën 115,634 lekë dhe 1 tregtar ambulant në vlerën 4,300 lekë. 

-Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive rezultojnë debitor, 16 subjekte të biznesit të madh 

në vlerën 3,492,395 lekë, 18 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 1,425,186 lekë dhe 1 tregtar 

ambulant në vlerën 8,600 lekë.  

-Pra përgjatë vitit 2021, janë krijuar 4 subjekte të biznesit të madh në vlerën 399,574 lekë dhe 

9 subjekte të biznesit të vogël në vlerën 101,521 lekë, si dhe 1 tregtar ambulant në vlerën 4,300 

lekë. 

-Në mënyrë progresive në fund të vitit 2021, vlera debitore e krijuar nga kategoria “Biznes” 

vetëm për taksa dhe tarifa vendore është 4,926,182 lekë për 35 subjekte. 

 

Për debitorët e mësipërm (theksojmë vetëm për kategorinë biznes) nga STTV Bashkia Skrapar, 

sipas dokumentacionit të administruar dhe vendosur në dispozicion, rezulton se janë marrë 

masa shtrënguese si më poshtë vijon: 

 

 

                                                      
16 Lista me subjektet për periudhën 2020-2021, është pasqyruar në tabelat nr.5-10 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të 

auditimit. 
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Ndikimi i aplikimit  te mjeteve ligjore 

Viti 2020 Viti 2021     

Nr.masave 

Borxhi i 

mbledhur 

ne lek Nr.masave 

Borxhi i 

mbledhur ne lek 

Nr.debitoresh 

(biznes dhe 

institucione) 

Mbuluar me 

masa 

shternguese 

Permes njoftimit per pagesën             

Njoftim dhe kerkese per pagese debie     39 4,426,926 6 39 

Njoftim per vendosje te masave siguruese             

Permes masave shtrënguese             

Bllokim te llogarive bankare  25  539,107 17 2,018,916     

Vendosje te barres hipotekore ne kadaster     0       

Vendosje te barres siguruese ne DPSHTTR     0       

Vendosje te barres ndaj titujve ne QKB     0       

Permes masave ekzistuese             

Urdher ekzekutimikalim shume nga llog e 
tatimpaguesit ne llogari te bashkise     0       

Totali i mbledhur             

Planifikimi vjetor per mbledhjen e borxhit             

 

-Pra siç shihet në raport me numrin e subjekteve debitorë në fillim të vitit 2020, fund të vitit 

2020 dhe krijuar përgjatë vitit 2021, numri i masave shtrënguese mesatarisht është në masën 

30-40%. Për më tej nuk është vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i 

aktivitetit të biznesit, vendosje e barrës hipotekore, barrë siguruese, deri në kallëzim penal. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021 dhe zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim. 

 

-Për debitorët (kategoria biznes, të cilën e kemi përmendur në tabelën makro për debitorët në 

Bashkinë Skrapar) të krijuar brenda vitit 2020 dhe 2021 nuk është përllogaritur rast pas rasti 

kamatëvonesë për subjektet debitore17. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA Çepan. 

Kriteri: Neni 76, neni 114 dhe neni 117 i Ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat 

tatimore në RSH”, i ndryshuar; 

-Pikat 1, 2 dhe 7 në nenin 4, neni 22/5, nenin 26, neni 34 në Ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; 

-Neni 64 në Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar; 

-Pikën 1 të nenit 12, pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes 

Vendore”; 

-Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 4,926 mijë lekë. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës 

debitore 4,926 mijë lekë (principal dhe kamatë vonesë). 

 

Për tarifën e lëshimit të licencave për subjektet që tregtojnë karburante për 

konsumatorët fundorë. 

-Për vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Skrapar mbi arkëtimin e taksës së licencimit për 

ushtrimin e aktivitetit të tregtimit të karburanteve për konsumatorët fundor, u shqyrtua 

dokumentacioni si vijon: 

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

-Ligj Nr.9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i 

                                                      
17 Lista me subjektet për periudhën 2020-2021, është pasqyruar në tabelat nr.11-12 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të 

auditimit. 
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ndryshuar; 

-Ligji nr.8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit 

dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar; 

-VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e 

licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, me VKM nr.344, 

datë 19.04.2017; 

-VKM nr.212, datë 16.3.2016 “Për përcaktimin e kushteve dhe të rregullave teknike për 

përpunimin e bombolave të mbushura me gaz të lëngshëm të naftës (GLN)”; 

-Paketat fiskale, ku janë përcaktuar tarifa e licencimit; 

-Dosjet e licencimit të subjekteve, me përmbajtje: Licenca e dhënë për ushtrim aktiviteti, 

Ekstrakti i regjistrimit në QKB (në të cilin pasqyrohet lloji aktivitetit dhe vendet e ushtrimit të 

aktivitetit nga subjekti në Bashkinë Skrapar dhe NJA, që korrespondon me periudhën 

01.01.2020-31.12.2021, Akti teknik i lëshuar nga Inspektorati Shtetëror Teknik Industrial; Leje 

mjedisore për ushtrim aktiviteti, raporti teknik i lëshuar nga shërbimi i zjarrfikës, Projekti 

teknik i vendit ku do të ushtrohet aktiviteti, vendosja e depozitave, Autorizimet për pagesë, 

Faturat e arkëtimit dhe pagesa e kryer nga subjekti; 

-Gjithashtu u kryqëzua informacioni me databasat e Inspektoratit Shtetëror Teknik Industrial, 

institucioni që inspekton subjektet e tregtimit të karburanteve. 

 

Titulli i Gjetjes: Keqadministrimi i të ardhurave nga tarifa e licencimit të subjekteve që 

tregtojnë karburante për konsumatorët fundorë. 

Situata: Në lidhje me subjektet e tregtimit të karburanteve që ushtrojnë aktivitet me seli në 

territorin e Bashkisë Skrapar dhe në NJA, na u vendosën në dispozicion dosjet e subjekteve që 

ushtrojnë aktivitet në tregtimin e karburanteve dhe njësitë e shitjes së lëndëve djegëse për 

konsumatorët fundorë, pasqyruar si më poshtë vijon: 
 

Subjektet për të cilat administrohet dosje fizike dhe që kanë ushtruar aktivitet në Bashkinë 

Skrapar 
Nr. Subjekti Adresa  NIPTI 

1 "K." shpk L."H.Seitaj" K. 

2 "G." shpk L."Çlirimi" L. 

3 X. G. L. 2 Dhjetori L. 

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

Sipas të dhënave të paraqitura në Bashkinë Skrapar, përgjatë periudhës 2020-2021 ushtrojnë 

aktivitet 3 subjekte, të licencuar. 

- Nga 3 stacione të tregtimit të karburantit, u konstatua se në 2 prej tyre, të cilë janë pajisur me 

licencë 5 vjeçare për tregtimin e karburanteve dhe nënprodukteve tyre, janë faturuar për vlerën 

100,000 lekë secili, pra jo 1,000,000 lekë, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e 

Bashkisë Skrapar në vlerën 1,800,000 lekë, pasqyruar në tabelën si më poshtë: 

Nr. Subjekti Adresa NIPTI Liçenca Faturuar 
Pagesa e 

kryer 

Detyrimi 

sipas VKM 
Diferenca 

    Fillon Mbaron     

1 K. L."H.Seitaj" K. 19.04.2021 19.04.2026 100,000 100,000 1,000,000 900,000 

2 G. L."Çlirimi" L. 03.03.2017 03.03.2022 1,000,000 1,000,000 1,000,000  

3 X. G. L.2 Dhjetori L. 10.11.2021 10.11.2026 100,000 100,000 1,000,000 900,000 

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

 

-Për sa më sipër mbanë përgjegjësi zj. H. B., përgjegjëse e sektorit të taksave dhe tarifave 

vendore nga muaji Mars i vitit 2021 dhe në vazhdim, për lëshimin e faturës ndaj subjektit X. 

G., si dhe z. N. G., Drejtor i Drejtorisë së Financës, për lëshimin e faturës ndaj subjektit 

Kantina e Pijeve. 

Kriteri: Pikën 9 të Kreut II në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave 

dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” 
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i ndryshuar, me VKM nr.344, datë 19.04.2017. 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 1,800,000 

lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masat e nevojshme duke 

ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës debitore 1,800 mijë lekë. 

 

Për realizimin e të ardhurave nga tarifat vendore, për subjektet që kanë kryer punime 

ndërtimi në territorin e Bashkisë Skrapar. 

Për vlerësimin e veprimtarisë së Bashkisë Skrapar mbi arkëtimin e tarifës së pastrimit, 

gjelbërimit, ndriçimit dhe amortizimit rrugor, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi me 

fonde publike/private në Bashkinë Skrapar, u shqyrtua dokumentacioni si vijon: 

-Paketat fiskale të vitit 2020-2021; 

-Evidenca e prokurimeve me fonde publike 01.01.2020 - 31.12.2021; 

-Leje ndërtimi, njoftim i fillimit dhe përfundimit të punimeve; 

-Faturimi i detyrimit dhe pagesa. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

1.Përshkrimi i situatës. 

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

rregullator ligjor/nënligjor në fuqi dhe sipas dokumenteve të paraqitura, u auditua 

dokumentacioni për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi, (jo me seli kryesore/vendi 

efektiv i aktivitetit në Bashkinë Skrapar) ku rezultoi se përgjatë periudhës 2020-2021 

(përfshirë edhe subjekte të cilat kanë nisur punimet në vitin 2019, por kanë përfunduar në vitin 

2021) nuk janë taksuar 6 subjekte që kanë kryer punime ndërtimi duke krijuar të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 603,276 lekë, pasqyruar si më poshtë 

vijon: 
 

VITI 2021 

Nr Objekti  
OE/Subjekti 

ndërtues 
NIPT 

 Vlera e 

projektit  

Kohëzgjatja 

e kontratës 

Kohëzgjatja e punimeve 

deri në 31.12.2021 

Tarifat sipas 

kohëzgjatjes së 

kantierit 

Fillon Mbaron (Lekë) 

1 

Sistemimi i ambienteve të 

jashtme dhe terrenet sportive të 

shkollës "Kahreman Ylli" 

F. 

K. 

4,593,780 2 muaj 15/09/2020 14/11/2020 18,666 

2 

Sistemimi i ambjenteve te 
jashtme dhe terrent sportive te 

shkolles Ramiz Aranitasi 

F. & Sh. 

K.;  K. 

23,372,223 7 muaj 24/12/2019 1/7/2020 65,333 

3 
Rikonstruksion Shkolla Therepel 

F. K. 
6,400,000 

1 muaj + 10 
ditë 

24/08/2020 10/10/2020 12,444 

4 

Rikonstruksion i qëndrës 

Çorovodë B. & K. J.; K. 
266,107,774 9 muaj 16/12/2020 16/09/2021 144,000 

5 
Rehabilitimi i Vend Depozitimit 
të Çorovodës F. K. 

6,464,102 
2 muaj + 20 

ditë 
11/10/2021 13/01/2022 29,333 

6 Ndërtimi H. M. E. K. 
  03.04.2019 Proces 333,500 

  Total     
    603,276 

Burimi: Bashkia Skrapar, Sektori i Urbanistikës dhe Prokurimeve, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Titulli i Gjetjes: Keqmenaxhimi i tarifës së pastrimit dhe shërbimit për subjektet që kanë kryer 

punime ndërtimi në territorin e Bashkisë Skrapar.  

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

në kuadrin rregullator ligjor/nënligjor në fuqi, u auditua dokumentacioni për subjektet e 

ndërtimit, (jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në Bashkinë Skrapar) të cilat kanë 

kryer punime ndërtimi.  
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-Në auditimin e kryer për ndjekjen e procedurave në krijimin e të ardhurave nga tarifat vendore 

për pastrimin dhe shërbimin ndaj subjekteve që kanë kryer punime ndërtimi, u konstatua se 

nga STTV, Bashkia Skrapar, nuk është aplikuar dhe nuk është arkëtuar tarifa e pastrimit dhe 

shërbimit, për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në territorin e bashkisë. Nga 

përllogaritjet e kryera rezulton se për periudhën 2020-2021 në 6 raste, subjektet e ndërtimit 

nuk janë ngarkuar me detyrime për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit në vlerën 603,276 

lekë gjithësej, vlerë e cila përfaqëson të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Skrapar.  

-Situata e mësipërme është krijuar si rrjedhojë e mosraportimit pranë STTV Bashkia Skrapar, 

të lejeve të infrastrukturës dhe dokumentacionin mbi zbatimin e punimeve të ndërtimit, nga 

Drejtoria e Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, por edhe nga puna e pamjaftueshme e STTV 

Bashkia Skrapar dhe inspektorëve të taksave në NJA, në verifikimin në terren të subjekteve 

që kanë kryer punime ndërtimi në Bashkinë Skrapar. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z.S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj.H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z.G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z.N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë dhe z.Th. Sh., Inspektor i taksave 

në NJA Zhepë, zj.F. C, Inspektor i taksave në NJA Potom. 

Kriteri: Ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i ndryshuar;  

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

Kreu II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar; 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 603,276 

lekë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit ndërmjet strukturave të Bashkisë Skrapar, si dhe puna e 

pamjaftueshme e verifikimit në terren. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për nxjerrjen e njoftim 

vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës 

debitore 603 mijë lekë. 

 

III.2.Familjet. 

 

Titulli i Gjetjes: Keqmenaxhim mbi procedurat e ndjekura të planifikimit të taksave dhe 

tarifave vendore për kategorinë “familjar”. 

Situata: Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, në Bashkinë Skrapar dhe NJA, për vitin 

2020 janë taksuar 5495 familje dhe për vitin 2021 janë taksuar 5546 familje, numër i cili 

shërben për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë "familjar”. Të dhënat 

për numrin e familjeve që taksohen për çdo NJA, pasqyrohet si më poshtë: 

Nr Njësia administrative 
Familje të taksuara 

2020 2021 

1 Çorovodë 1100 1129 

2 Qendër 1471 1490 

3 Bogovë 250 230 

4 Leshnje 241 241 

5 Çepan 592 592 

6 Vëndreshë 298 298 

7 Potom 648 651 

8 Zhepë 720 750 

9 Gjerbës 175 165 
 Total 5495 5546 

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

 

-Me qëllim vlerësimin nëse nga STTV Bashkia Skrapar është bërë planifikimi saktë i taksave 

dhe tarifave për kategorinë “familjar”, u kryqëzua informacioni i administruar nga STTV 

Bashkia Skrapar me informacionin e administruar nga Zyra e Gjendjes Civile.  
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-Sipas gjendjes civile në Bashkinë Skrapar dhe NJA janë 6059 familje ndërkohë në vitin 2020 

janë taksuar 5495 familje dhe në vitin 2021 janë taksuar gjithsej 5546, pra për vitin 2020 janë 

taksuar 564 familje më pak dhe 513 familje më pak për vitin 2021, ose mesatarisht për të dy 

vitet rreth 540 familje taksuar më pak. 

-Kjo situatë ndikon negativisht në të ardhurat që mund të arkëtojë Bashkia Skrapar nga 

kategoria “Familjar”. Konkretisht, nëse do të bënim përllogaritjet vetëm për tarifën e pastrimit, 

shërbimit, ndriçimit, mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe alkoolit (duke aplikuar tarifat më të 

ulëta në vlerë),  për numrin e familjeve të pataksuara, do të kishim 1,800 lekë * 540 familje 

mesatarisht taksuar më pak = 972,000 lekë planifikuar më pak. 

-Gjithashtu situata e mësipërme tregon se STTV Bashkia Skrapar nuk ka një regjistër të 

përditësuar të kategorisë “Familjar”, duke patur në konsideratë edhe gjeneralitetet (Adresën, 

sipërfaqen, qëllimin e përdorimit, të dhënat për taksapaguesin) që përcaktohen në VKM Nr. 

132, datë 07.03.201818, e ndryshuar, detyrim për t’u pasqyruar në regjistrin e taksave dhe 

tarifave vendore për kategorinë “Familjar”. 

-Grupi i auditimit bëri kërkesë për regjistrin e taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

“familje” në çdo NJA të Bashkisë Skrapar, por u konstatua se NJA nuk kanë një regjistër të 

tillë. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Cepan dhe z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë. 

-Në lidhje me administrimin e taksave/tarifave nga familjarët, konstatohet se për arkëtimin e 

taksave të familjeve Bashkia Skrapar është mjaftuar vetëm duke detyruar familjet që marrin 

shërbime të ndryshme, si vërtetime etj, të paguajnë tarifën familjare, duke mos marrë masat e 

duhura për të njoftuar tatimpaguesit familjarë nëpërmjet dërgimit të “Njoftim Vlerësimit”, apo 

shkresës zyrtare nëpërmjet Zyrës Postare, për detyrimin tatimor të miratuar nga Këshilli 

Bashkiak, veprime në kundërshtim me nenin 70 pika 3 “ E drejta për të nxjerrë njoftimin e 

vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “ Për Procedurat Tatimore” i ndryshuar. 

Bashkia Skrapar nuk ka përcaktuar mënyra efiçente për arkëtimin e taksave dhe tarifave 

vendore për abonentët familjar nëpërmjet shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” Sh.A, Skrapar, 

sipas pikës (ii) e nenit 5 të ligjit nr.9642 datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i 

ndryshuar, ku i jep të drejtën e përcaktimit të mënyrës së mbledhjes së taksës dhe zgjedhjen e 

agjentit fiskal, nuk është realizuar përfshirja e vlerës së taksave dhe tarifave vendore familjare 

në faturën mujore të ujit të pijshëm, veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e 

institucionit dhe do ti jepte më shumë mundësi për shërbime dhe investime ndaj komunitetit. 

Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV  të ligjit nr. 9632, datë 

30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Kreu I dhe II në Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar. 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Mos evidentimi i saktë i numrit të familjeve për efekt taksimi të tyre ndikon 

negativisht në fondet që mund të arkëtojë Bashkia Skrapar nga kategoria “Familjar”. 

Shkaku: Mungesa e përditësimit të regjistrit të taksave dhe tarifave vendore për kategorinë 

familjar, si dhe mungesa e kryerjes së verifikimeve në terren nga STTV Bashkia Skrapar.  

Rëndësia: I Lartë. 

                                                      
18 Për metodologjinë për përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për 

kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e bazës së taksës, si dhe të kritereve 

dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të taksës. 
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Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë masat e nevojshme, si dhe vlerësimin e 

mundësisë për lidhjen e marrëveshjes me agjentin tatimor UK Sh.A Skrapar me qëllim që taksat 

dhe tarifat vendore për kategorinë “Familjar” të mblidhen nëpërmjet faturës së ujit të pijshëm. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Administratorët 

e Njësive Administrative, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve të pataksuara me 

taksa/tarifa vendore, përditësimin e regjistrit të familjeve me gjeneralitet përkatëse, me qëllim 

reduktimin e të ardhurave të munguara, si rrjedhojë e mostaksimit të plotë të kategorisë 

“Familje”, ku vetëm në përllogaritjen e tarifës së pastrimit dhe shërbimit për vitin 2021, 

rezultojnë 972 mijë lekë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

 

Titulli i gjetjes: Debitorët “Familjar” të cilët nuk kanë likuiduar detyrimet për taksat dhe tarifat 

vendore në Bashkinë Skrapar. 

Situata: Në tabelat e mëposhtme pasqyrohet ecuria e debitorëve familjar për tarifën e 

ndriçimit, gjelbërimit dhe pastrimit, taksën e ndërtesës, truallit etj (përjashtuar taksën e tokës 

bujqësore). 

 

Numër familje debitore sipas NJA, të cilat rezultojnë debitor në një ose disa taksa/tarifa 

Nr NJA 
Familje Debitore në fillim të vitit 2020 Progresive deri në vitin 2020 Progresive deri në vitin 2021 

Nr Vlerë Nr Vlerë Nr Vlerë 

1 Çorovodë 1489                13,419,391  2581  16,495,721  3809        19,939,281  

2 Qëndër 1650                15,618,639  1900  16,271,542  1900        16,271,542  

3 Bogovë 64                     504,888  78       556,888  78             556,888  

4 Leshnje 190                  1,435,618  199    1,447,186  199          1,447,186  

5 Çepan 494                  6,062,487  502    6,319,714  502          6,319,714  

6 Vëndreshë 94                  1,018,285  95    1,153,926  95          1,153,926  

7 Potom 411                  3,551,981  296    3,606,241  296          3,606,241  

8 Zhepë 19                       90,966  19         90,966  19               90,966  

9 Gjerbës 665                  5,271,603  685    5,355,603  685          5,355,603  

  Total 5076                46,973,858  6355  51,297,787  7583        54,741,347  

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

 

-Sa më sipër rezulton se në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive janë 6355 familje debitorë 

për vlerën 51,297,787 lekë, nga të cilat, në vitin 2020 janë krijuar 1699 familje për vlerë 

4,323,929 lekë. 

-Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive janë 7583 familje debitorë për vlerën 54,741,347 

lekë, nga të cilat, në vitin 2021 janë krijuar (informacioni administrohet vetëm për Qytetin e 

Çorovodës) 1228 familje për vlerën 3,443,560 lekë. 

-Referuar tabelës së mësipërme rezulton se vlera debitore e kategorisë “Familjar” për taksat 

dhe tarifat vendore, në krahasim me fundin e vitit 2021 është rritur me 3,443,560 lekë, çka 

tregon për performancë të dobët të Bashkisë Skrapar në arkëtimin e taksave dhe tarifave të 

mësipërme. 

-Sa i përket familjeve debitore, rezulton se nga STTV Bashkia Skrapar nuk është marrë asnjë 

masë ligjore (njoftimin e vlerësimit të detyrimit tatimor, bllokimin e llogarive bankare, etj) për 

arkëtimin e vlerës debitore. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z.N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z.Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Çepan dhe z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë. 

Kriteri: Pikën 3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4 në Ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; 

Pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 



81  

Pikën 3 në nenin 6, nenin 76, pikën 2 në nenin 89, neni 117 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 

“Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Kreu I dhe Kreu II në 

Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar. 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 54,741,347 

lekë. 

Shkaku: Mos zbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa dhe të ndjek të gjitha 

procedurat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore nga taksat 

familjare prej 54,741 mijë lekë. 

 

III.3.Taksa e tokës bujqësore. 

 

Titulli i Gjetjes: Keqmenaxhim mbi procedurat e ndjekura të planifikimit të taksës së tokës 

bujqësore. 

Situata: Nga të dhënat e vendosura në dispozicion, gjithsej tokë bujqësore sipas STTV Bashkia 

Skrapar janë 7220.2 Ha, sipërfaqe e cila shërben si bazë për planifikimin e arkëtimeve nga kjo 

taksë. Konkretisht planifikimi i taksës së tokës bujqësore nga STTV Bashkia Skrapar, 

pasqyrohet në tabelën si më poshtë vijon: 

 

Planifikimi i taksës së tokës bujqësore në Bashkinë Skrapar 
Kategoria e 

tokës 

NJA.Qëndër 

/Sip.Ha 

NJA 

Bogovë 

NJA 

Vendreshë 

NJA 

Gjerbës 

NJA 

Potom 

NJA 

Leshnje 

NJA 

Çepan 

NJA 

Zhepë 

NJA 

Çorovodë 

Vlera/Ha 

Lek/Ha 

Kategoria II   47.8               2100 

Kategoria III 20 19.6             60 1400 

Kategoria IV 28 15.5               1350 

Kategoria V 1110 76 800 314.7   190   370   1250 

Kategoria VI 532 3.6   278   47   445   1200 

Kategoria VII   12 450 90.5 505 79 1304 233   1100 

Kategoria VIII   25.5     164         1100 

Total sip. Ha 1690 200 1250 683.2 669 316 1304 1048 60   

 
NJA Maturim 2020 Maturim 2021 

Qëndër 2,057,200 1,900,000 

Bogovë 620,400 620,400 

Vendreshë 1,565,000 1,565,000 

Leshnje   

Çepan   

Gjerbës   

Potom 750,000 390,000 

Zhepë 1,146,006 1,146,006 

Çorovodë 149,664  

Total 6,288,270 5,621,406 

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

 

Sa më sipër, duke patur në konsideratë sipërfaqen, kategorinë dhe vlerën për Ha të tokës 

bujqësore për çdo NJA konstatohet se, planifikimi i taksës së tokës bujqësore për vitin 2020 

është bërë për 2,302,170 lekë më pak dhe për vitin 2021 është bërë për 2,969,034 lekë më pak, 

ose mesatarisht 2,635,602 lekë më pak19. 

-Situata e mësipërme tregon gjithashtu se regjistri i taksës për tokën bujqësore ka mangësi në 

numrin e subjekteve objekt taksimi. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

                                                      
19 Planifikimi i taksës së tokës bujqësore sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit, është pasqyruar në tabelën nr.13 në aneksin 

nr.2 të raportit përfundimtar të auditimit. 
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në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Çepan dhe z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë. 

Kriteri: Pika 7 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore” i ndryshuar; 

Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Kreu I, pika 1.3 në Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar; 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Mos evidentimi i saktë i sipërfaqes së tokës bujqësore, çon në mos 

planifikimin e saktë të kësaj dhe mosadministrim me efektivitet dhe eficiencë të fondeve në 

vlerën 2,635,602 lekë, që ndikojnë negativisht në të ardhurat që mund të arkëtohen nga taksa e 

tokës bujqësore. 

Shkaku: Mungesa e zbatimit të kuadrit rregullator.  

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Administratorët 

e NJA-ve dhe Sektorin e Kadastrës, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve me 

tokë bujqësore dhe të pataksuar, me qëllim planifikimin e saktë të të ardhurave nga taksa e 

tokës bujqësore dhe reduktimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

 

Titulli i Gjetjes: Mosndjekja e procedurave ligjore për arkëtimin e taksës së tokës bujqësore. 

Situata: Në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive rezulton se në NJA të Bashkisë Skrapar 

vlera debitore për taksën e tokës bujqësore është 10,496,073 lekë, nga të cilat janë krijuar 

brenda vitit 2020 gjithsej 7,003,200 lekë. 

Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive rezulton se në NJA të Bashkisë Skrapar vlera 

debitore për taksën e tokës bujqësore është 15,337,414 lekë, e cila në krahasim me fillimin e 

vitit 2021 është rritur me 4,841,341 lekë. 

-Peshën më të madhe të familjeve debitore e ka NJA Potom dhe Zhepë, duke vijuar me NJA 

Vëndreshë, Qendër, Çepan, Bogovë, Gjerbës, Leshnje dhe Çorovodë. Arkëtimi i kësaj takse 

paraqitet me problem, për arsye se familjet të cilat taksohen për tokën bujqësore nuk njoftohen 

ose të merren masa të tjera shtrënguese ndaj tyre, me qëllim arkëtimin e kësaj takse. Më poshtë 

pasqyrohet ecuria e debitorëve të rezultuar për taksën e tokës bujqësore: 

NJA 

Deb. Trashëguar deri 

në fillim 2020 (nr) 

Familje me 

tokë bujqesore Sip (m2) Maturim Likujdim Debi 

Total Debia 

Progresive 2020 

Qëndër 980 1,563 16,900,000 2,057,200 3,320,580 1,176,000 1,176,000 

Bogovë 370 370 5,170,000 620,400 32,676 587,724 587,724 

Vendreshë   298 1,300,000 1,565,000 966,300 1,683,387 1,683,387 

Leshnje 138 347 3,351,949 380,800 175,371 205,429 205,429 

Çepan 104 592 9,840,000 1,434,400 293,132 1,141,268 1,141,268 

Gjerbës 678 843 6,830,512 826,525 225,818 600,707 600,707 

Potom 323     750,000 325,978 424,022 3,531,094 

Zhepë   720 10,480,000 1,146,006 111,007 1,034,999 1,420,800 

Çorovodë   124 678,704 149,664 0 149,664 149,664 

Total 2,593 4,857 54,551,165 8,929,995 5,450,862 7,003,200 10,496,073 

 

NJA 

Deb. Trashëguar deri 

në fillim 2021 (vlerë) 

Familje me tokë 

bujqesore Sip (m2) Maturim Likujdim Debi 

Total Debia 

Progresive 2021 

Qëndër 1,176,000 1,563 16,900,000 1,900,000 1,633,460 266,540 1,442,540 

Bogovë 587,724 370 5,170,000 620,400 61,620 558,780 1,146,504 

Vendreshë 1,683,387 298 1,300,000 1,565,000 944,787 620,213 2,303,600 

Leshnje 205,429 347 3,351,949 380,800 167,633 213,167 418,596 

Çepan 1,141,268 592 9,840,000 1,434,400 311,283 1,123,117 2,264,385 

Gjerbës 600,707 843 6,830,512 826,525 133,334 693,191 1,293,898 

Potom 3,531,094 357 3,600,201 390,000 319,337 70,663 3,601,757 

Zhepë 1,420,800 750 10,480,000 1,146,006 0 1,146,006 2,566,806 

Çorovodë 149,664 124 678,704 149,664 0 149,664 299,328 

Total 10,496,073 5,244 58,151,366 8,412,795 3,571,454 4,841,341 15,337,414 
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Burimi: STTV Bashkia Skrapar dhe Inspektorët e NJA, përpunuar nga grupi i auditimit të KLSH-së 

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Cepan, z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë, si dhe zj. M. B., Inspektore Kadastre 

për vitin 2020 dhe z. F. B., Inspektor Kadastre për vitin 2021. 

Kriteri: Pika 3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar. 

Pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”. 

Pika 2 në nenin 89 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

Kreu I, pika 1.3 në Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar. 

Neni 67 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 

14,287,753 lekë. 

Shkaku: Mungesa e marrjes së masave shtrënguese për arkëtimin e kësaj takse.  

Rëndësia: I Lartë.  

Rekomandimi: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me Administratorët 

e NJA-ve, të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore prej 15,337 mijë lekë nga taksa e tokës bujqësore. 

 

-Mbështetur në kuadrin rregullator të cituar në krye të herës, detyrat e përcaktuara në 

rregulloren e brendshme të Bashkisë Skrapar, llojin e mangësive të identifikuara në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore, si pasojë e veprimeve dhe mosveprimeve, 

ngarkohen me përgjegjësi: 

1.z.S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 2021; 

2.zj.H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars i vitit 2021 dhe në vazhdim; 

3.z.B. M., Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit; 

4.z.Z. M., Kryeinspektor i IMTV Bashkia Skrapar; 

5.z.G. H, Inspektor i taksave në NJA Qendër; 

6.z.N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë; 

7.z.F. F., Inspektor i Taksave në NJA Gjerbës;  

8.zj.L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë; 

9.zj.F. C, Inspektor i taksave në NJA Potom;  

10.z.Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë; 

11.z.S. B., Inspektor i taksave në NJA Çepan; 

12.z.N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë; 

13.zj.M. B., Inspektore Kadastre për vitin 2020; 

14.z.F. B., Inspektor Kadastre për vitin 2021. 

 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 74-92 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.798/12 prot., datë 16.01.2023, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit: 
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Në faqen 76, paragrafi i parafundit, jeni shprehur: “Për vitin 2020 janë planifikuar të ardhurat 

në total në vlerën 95 milion dhe janë realizuar në vlerën 60 milion, 35 milion lekë më pak se 

plani, ose realizimi është në masën 63%. 

Po kështu keni cituar edhe për vitin 2021,janë planifikuar 75 milion lekë, realizuar 55 milion, 

ku keni nxjerrë se realizimi është 20 milion lekë më pak, ose 73%. Deri këtu jemi në rregull, 

ku kuptohet se realizimi në vitin 2021 është në nivel më të lartë se në vitin 2020, por nuk kuptoj 

më poshtë kur thoni: “Nga viti 2020 në vitin 2021 kemi rënie të të ardhurave të arkëtuara me 

gati 15 milion lekë, çka tregon për performancë të dobët ……”, kundërshtoj për faktin se merr 

ç’ka jeni shprehur ne paragrafët e mësipërm, nuk jeni realist  sepse me shifrat që janë shkruar 

në këtë paragraf nga ana juaj, tregon se në vitin 2021 është mosrealizimi në vlerën 15 milion 

lekë, ndërsa për vitin 2020, mosrealizimi është 35 milion lekë, gjë të cilën e tregon edhe 

realizimi në %, pra ne fakt  realizimi është më i lartë në vitin 2021, ky fakt nuk tregon  

perfomancë të dobët të Bashkisë Skrapar. 

-Për taksimin e subjekteve T. K., Hotel Sh., A. D., D. K., K. M., L. S., A. K. 

Në fq.82, jeni shprehur se nuk është llogaritur kamat vonesa për subjektet debitorë….E 

kundërshtoj, sepse unë për çdo subjekt (biznes i madh dhe i vogël) që nuk kishte paguar brenda 

afatit ligjor, të përcaktuar në Paketën Fiskale, kam llogaritur kamat vonesë. Gjithashtu edhe 

për subjektet që kam bllokuar llogari bankare urdhër bllokimin dhe faturën e kam përpiluar me 

kamat vonesë. 

Për sa me larte,  rezulton se  nga ana ime si personi  përgjegjës,  janë  llogaritur kamat vonesat 

për çdo subjekt , qe kane paguar jashtë afatit  ligjor.  E njëjta gjë vlen edhe për inspektorët e 

njësive administrative, të cilët nuk merren me faturat e b. Madh, pasi këto llogariten  nga sektori 

i tatim taksave pranë bashkisë .  

Lidhur me sa jeni shprehur për këtë pike, nga zyra e tatim  taksave  ju është dorëzuar saktësisht 

evidenca e te ardhurave ,dhe rezulton se  ka  te ardhura nga kamat vonesa. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Keni realizim më të lartë në % në vitin 2021, për arsye se planifikimi i të ardhurave është më i 

ulët në krahasim me planin e vitit 2020. Nuk jem shprehur mosrealizim, por jemi shprehur se 

të ardhurat e realizuara në vitin 2021 në krahasim me të ardhurat e realizuara në vitin 2020 janë 

në rënie me 14,572,595 lekë, diferenca ndërmjet dy vlerave të vitit 2021 dhe vitit 2020. 

Për taksimin e subjekteve të mësipërme, merret në konsideratë observacioni për 2 subjekte “K. 

M., L. S.” dhe “A. K.”, për subjektet e tjerë kemi të njëjtin qëndrim me atë të mbajtur për 

observacionin e bërë për akt-konstatimin. 

-Sa i përket përllogaritjes së kamat-vonesave, ju lutemi referojuni dokumenteve “Ecxel” që i 

keni vendosur në dispozicion grupit të auditimit, pasi nga shqyrtimi i këtyre dokumenteve nuk 

rezulton të jenë përllogaritur kamatë-vonesa, psh rasti i subjektit “Satka”, i cili në fund të vitit 

2020 rezulton debitor në vlerën 64,000 lekë, po me këtë vlerë rezulton debitor edhe në fund të 

vitit 2021. 

-Sa i përket dokumentacionit bashkëlidhur (kryesisht faturat për arkëtim, për pagesat në arkë) 

ato i përkasin muajit maj të vitit 2022, të cilat për më tepër nuk japin informacion të plotë se 

taksat dhe tarifat e cilit vit ka paguar subjekti. 

-Për komentet e tjera kemi të njëjtin qëndrim me atë të mbajtur në observacionet e bëra nga ju 

për akt konstatimin, të cilat nuk merren në konsideratë. 

 

Kontratat e qirave. 

Për auditimi e kontratave të qirasë lidhur ndërmjet Bashkisë Skrapar dhe subjekteve 

juridik/fizik, saktësinë e tarifave të aplikuara dhe arkëtimin e tyre, të cilat e shtrijnë efektin e 

tyre deri më datë 31.12.2021, u shqyrtua dokumentacioni si vijon: 

-Ligj nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; 

-Ligj nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, në fuqi për periudhën 
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deri më datë 12.06.2020, si dhe aktet nënligjore të dala në zbatim të tij; 

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

-VKM nr.54, datë 5.2.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies 

me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar; 

-VKB për miratimin paraprak të heqjes së fondit pyjor/kullosor nga ekonomia pyjore/kullosore; 

-Urdhrat e Ministrit të Turizmit dhe Mjedisit për miratimin e heqjes së fondit pyjor/kullosor 

nga ekonomia pyjore/kullosore, sipas ngastrave dhe sipërfaqeve përkatëse; 

-Kontratat e lidhura me subjektet juridike/fizike për përdorim të fondit pyjor/kullosor/tokës 

bujqësore, për ngritjen e hidrocentraleve, antenave të telefonisë celulare, linja të transmetimit 

të energjisë elektrike, agropylltari, kullotje, gurore etj; 

-Raportet teknike për përdorimin e ekonomisë pyjore/kullosore, planvendosje në ekonominë 

pyjore të tubacioneve të HEC-eve, sipas ngastrave pyjore; 

-Rregullore e brendshme e Bashkisë Skrapar, miratuar me Vendimin nr.15, datë 03.03.2020, të 

Kryetarit të Bashkisë. 

 

Titulli i Gjetjes: Mangësi në zbatimin e kuadrit rregullator në dhënien me qira të aseteve në 

pronësi të bashkisë, me pasojë krijimin e të ardhurave të munguara. 

Situata: Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme të Bashkisë 

Skrapar me palët e treta, u konstatua se nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave 

dhe Tarifave Vendore, si dhe Drejtoria Juridike, gjatë ushtrimit të funksioneve të veta, nuk janë 

respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mostarifim të subjekteve për përdorimin e 

pronave të Bashkisë Skrapar, përllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i kamatëvonesave, 

mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e qirave, etj), veprime dhe moveprime të cilat 

kanë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 45,514,301 

lekë, nga të cilat: 

26,641,849 lekë i përkasin periudhës deri në muajin Dhjetor të vitit 2019; 

11,440,178 lekë i përkasin vitit 2020; 

7,449,770 lekë i përkasin vitit 2021. 

-Gjithashtu është konstatuar se në dy raste (kontratat e qirasë lidhur me subjektet “H. V. Sh.P.K 

dhe “H. M.” Sh.P.K) është lidhur kontratë qiraje në tejkalim të kompetencës ligjore që 

përcakton kuadri rregullator i fushës, pasi kompetencën ligjore për lidhjen e tyre e ka ministria 

përgjegjëse për ekonominë. 

Konkretisht veprimet dhe mosveprimet janë konstatuar në marrëdhëniet kontraktuale si vijon: 

1 rast për pasurinë e llojit “Thertore”, 8 raste në fond pyjor për ndërtimin e hidrocentraleve, si 

dhe 12 raste në fond pyjor për subjektet me aktivitet “gurore”, të cilat janë trajtuar rast pas rasti 

më hollësisht në vijim. 

-Veç sa më sipër, nga të dhënat e siguruara nga grupi i auditimit, nga burime sekondare 

informacioni20, për subjekte me aktivitet “HEC” dhe “Gurore”, konstatohet se përgjatë 

periudhës 2020-2021, në territorin e Bashkisë Skrapar kanë/janë duke ushtruar aktivitet në fazë 

të ndryshme të tij, 6 “HEC-e” dhe 6 “Gurore”, për të cilat NSHP Bashkia Skrapar nuk 

administron dosje të tyre (projekt teknik, raportin tekniko-ekonomik, kontratë qiraje, etj), 

pasqyruar si më poshtë vijon: 
 

6 subjekte me aktivitet ndërtim, prodhim energjie elektrike 

Nr Subjekti Nipti Vendndodhja Burimi i informacionit 
Statusi i aktivitetit për 2020-

2021 

Administrohet 

dosje nga NSHP  

1 W. P. K. Bogovë 
ERE, AKBN, QKB, DRT 

Berat 

  

Prodhim Jo 

4 H. U. E. L. Ujanik 2 Prodhim Jo 

5 H. Z. E. L. Bregu I Madh 1, 2 Ndërtim Jo 

7 K. E. L. Pellgu Malind: Hec 1, 2, 3 Ndërtim Jo 

                                                      
20 Sipas regjistrit të Agjencisë Kombëtare të Burimeve Natyrore, Drejtorisë Rajonale Tatimore Berat, Qendrës Kombëtare të 

Biznesit dhe Entit Rregullator të Energjisë. 
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8 M. E. L. Faqekuq 3 Ndërtim Jo 

   9 E. K. Lënie dhe Corovodë Prodhim Jo 

 

6 subjekte të pajisura me leje në sektorin e kërkimit, zbulimit, prodhimit të minerareve 

Nr Subjekti Nipti Vendburimi 
Burimi i 

informacionit 

Statusi i aktivitetit për 

2020-2021 

Administrohet 

dosje nga NSHP 

1 G. S L. Melove, Karriera Nr. 970. Skrapar QKB Aktiv Jo 

2 G. K. Novaj. Leje Minerare nr.801; QKB Aktiv Jo 

3 A. L. Leje Shfrytezimi Nr.1293 "Pylli i RacesNovaj" QKB Aktiv Jo 

4 P. L. Qender, fshati Mollas, zona minerale nr.428 QKB Aktiv Jo 

5 G. L. Leshnje, Zona minerare Nr. 155;  QKB Aktiv deri në 12.10.2020 Jo 

6 M. L. Objekti Melove- Devri, zona minerale nr. 1656 QKB Aktiv Jo 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 92-124 

 

Kriteri: Nenet 83, 154, 296, 663 dhe 678 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil 

të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, 

shkronja “g” në pikën 1 në nenin 17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 

2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin 

nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 

3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe 

shërbimin pyjor”, i ndryshuar; Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin 

minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Pika 11 në nenin 2 në Kreun I në Ligjin 

nr.8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe 

mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar; Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin 

e pyjeve dhe të kullotave”, të ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010; Pikat 5 dhe 6 në 

Kreun I, shkronja “c” në pikën 15, pika 4 në Kreun II, si dhe shkronja “c” në pikën 1 në Kreun 

III në 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; Nenin 42 

dhe 44 në Rregulloren e Brendshme miratuar me Vendimin nr.15, datë 03.03.2020, të Kryetarit 

të Bashkisë Skrapar. 

Ndikimi/efekti: Të ardhura të munguara në vlerën 45,514,301 lekë. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator të fushës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë sitatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë, si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative 

dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 45,514,301 lekë 21. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar dhe Drejtoria Juridike, të marrë masat e 

nevojshme për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratave të qirasë me tarifën 

simbolike 1 euro të lidhura me subjektin H. V. Sh.P.K, duke ndjekur procesin gjyqësor në të 

gjitha shkallët e gjykimit. 

-Për rastin e kontratës së qirasë me objekt “tokë pa fryt” të lidhur me subjektin E. Sh.A, përpara 

përfundimit të afatit të kontratës së qirasë më datë 16.07.2023 dhe në rast se subjekti i mësipërm 

do të shfaqë interes për rinovimin e saj, t’i drejtohet ministrisë përgjegjëse për ekonominë, me 

qëllim marrjen e konfirmimit për të rinovuar kontratën e qirasë për objektin e mësipërm. 

Rekomandimi: Drejtoria e shërbimit pyjor t’i kërkojë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE), që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga 

subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë 

bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 

-Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t’i kërkohet Agjencisë Kombëtare 

të Burimeve Natyrore (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në zbritjen 

nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme. 

 
                                                      
21 Lista me subjektet është pasqyruar në tabelën nr.14 në aneksin nr.2 të raportit përfundimtar të auditimit. 
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Kontratat e qirasë me HEC-et 

 

1. Hec V. 1, 2 dhe 3. Për periudhën 2020 dhe 2021, i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më 

poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.3565, datë 21.10.2019 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Skrapar z. A. M., 

ish Drejtori i Ndërmarrjes së Shërbimit Pyjor (në vazhdim NSHP) z. T. L., Juristja zj. R. Ll. 

dhe qiramarrësi V. E. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.93022, datë 01.04.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi V. E. Sh.P.K.  

-VKB nr.34, datë 21.06.2019 “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor/kullosor për ndërtimin 

e HEC-eve V. 1, 2 dhe 3 nga subjekti V. E. Sh.P.K” me afat 2-5 vite. 

-Urdhër nr.34, datë 29.03.2019 i ish-Kryetarit të Bashkisë Skrapar z. N. S., për hartimin e 

raportit teknik nga grupi z. D. B., z.H. B., z. Xh. Ll. dhe z. V. K.. 

Afati i kontratës I: 22.10.2019 – 22.10.2020 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 02.04.2021 – 02.04.2022 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 631,828 lekë, nga të cilat 491,846 lekë qira dhe 139,982 lekë lënda drusore, 

që paguhet vetëm në vitin e parë të kontratës; 

-Vlera e kontratës II: 491,846 lekë/40,987 lekë në muaj. 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Skrapar sipas raportit teknik: 

-0.025 Ha janë kërkuar nga subjekti për t’u hequr nga fondi pyjor. 

-Shtrirje tubacionesh 0.789 km trungishte * 220,000 lekë/km/2-5 vite = 173,580 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 0.2019 km cungishte * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 35,534 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 1.606443 km shkurre * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 282,731 lekë; 

Total qira = 491,846 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të 

kullotave”, i ndryshuar, si dhe afatin e dhënies në përdorim përcaktuar në VKB nr.34, datë 

21.06.2019. 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit: 

-Nga shqyrtimi i kontratave të lidhura dhe sipërfaqes së përfshirë në përllogaritje sipas 

qeverisjes pyjore në ngastrat, në të cilat shtrihet gjurma e projektit, konstatohet se kontrata 

është lidhur me afat 1-vjeçar, por duke aplikuar tarifat të cilat janë për kontrata me afat 2-5 

vjeçar. 

Sa më sipër kemi: 

-Shtrirje tubacionesh 0.789 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 189,360 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 0.2019 km cungishte * 190,000 lekë/km/1 vit = 38,361 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 1.606443 km shkurre * 190,000 lekë/km/1 vit = 305,224 lekë; 

Total qira = 532,945 lekë/44,412 lekë në muaj. 

Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = (532,945 lekë – 491,846 lekë) * 2 vite = 82,198 

lekë më pak. 
 

-Gjithashtu konstatohet se periudha 23.10.2020 – 31.03.2021, ose 5 muaj e 8 ditë, është e pa 

mbuluar me kontratë qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për 

                                                      
22 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës me nënshkrimin e hartuesit, konfirmuesit të ligjshmërisë, 

por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra në nenin 42 dhe 44 në 

Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe Përgjegjësit të Sektorit Juridik, 

dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 
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të cilën mbanë përgjegjësi z. T. L., ish-Drejtori i NSHP Skrapar, pasi prej tij duhet të ishin 

marrë masat e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(47,337 lekë * 5 muaj) + (1,480 lekë * 8 ditë) = 222,060 + 11,843 = 233,903 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 316,101 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Skrapar. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L. për periudhën 2020-2021, ish Drejtor i NSHP Bashkia 

Skrapar dhe zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore. 

 

2. HEC N. 1 dhe 2. Për periudhën 2020 dhe 2021, i shtrijnë efektet 3 kontrata, si më 

poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.1021, datë 08.04.2019 nënshkruar nga ish Kryetari i Bashkisë z. N. S., ish 

Drejtori i NSHP z. I. Ç., Juristi z. F. O. dhe qiramarrësit N. E. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.1161, datë 22.04.2020 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi N. E. Sh.P.K23. 

-Kontratë qiraje nr.1625, datë 10.06.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi N. E. Sh.P.K.  

-Urdhër nr.69, datë 27.09.2018 i ish-Kryetarit të Bashkisë Skrapar z. N. S., për hartimin e 

raportit teknik nga grupi z. F. O., z. H. B., z. Xh. Ll. dhe z. V. K.. 

Afati i kontratës I: 09.04.2019 – 10.04.2020 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 23.04.2020 – 23.04.2021 (1 vit). 

Afati i kontratës III: 11.06.2021 – 11.06.2022 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 439,772 lekë, nga të cilat 324,772 lekë qira dhe 115,000 lekë lënda drusore.  

-Vlera e kontratës II: 334,772 lekë, nga të cilat 324,772 lekë qira dhe 10,000 lekë raporti teknik. 

-Vlera e kontratës III: 334,772 lekë, nga të cilat 324,772 lekë qira dhe 10,000 lekë raporti 

teknik. 

 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Skrapar sipas raportit teknik: 

-0.033 Ha janë kërkuar nga subjekti për t’u hequr nga fondi pyjor. 

-Shtrirje tubacionesh 1.8453 km shkurre * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 324,772 lekë. 

Total qira = 324,772 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit: 

-Nga shqyrtimi i kontratave të lidhura dhe sipërfaqes së përfshirë në përllogaritje sipas 

qeverisjes pyjore në ngastrat, në të cilat shtrihet gjurma e projektit, konstatohet se kontrata 

                                                      
23 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës nr.1161 dhe 1625 me nënshkrimin e hartuesit, konfirmuesit 

të ligjshmërisë, por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra në nenin 42 

dhe 44 në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe Përgjegjësit të 

Sektorit Juridik, dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 
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është lidhur me afat 1-vjeçar, por duke aplikuar tarifat të cilat janë për kontrata me afat 2-5 

vjeçar. 

Sa më sipër kemi: 

-Shtrirje tubacionesh 1.8453 km shkurre * 190,000 lekë/km/1 vit = 350,607 lekë;  

Total qira = 350,607 lekë/29,217 lekë në muaj. 

Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = (350,607 lekë – 324,772 lekë) * 3 kontrata = 77,505 

lekë më pak; 
 

-Gjithashtu konstatohet se periudha 24.04.2021 – 10.06.2021, ose 1 muaj e 17 ditë, është e pa 

mbuluar me kontratë qiraje dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për 

të cilën mbanë përgjegjësi z. T. L., ish-Drejtori i NSHP Skrapar, pasi prej tij duhet të ishin 

marrë masat e nevojshme që subjekti mos të përdorte pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(29,217 lekë * 1 muaj) + (973 lekë * 17 ditë) = 45,773 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 123,278 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Skrapar. 

 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. I. Ç. ish Drejtor i NSHP Bashkia Berat deri në Dhjetor të 

vitit 2019, Juristi z. F. O., z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 2020-

2021 dhe zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, si dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, i cili ka përllogaritur 

tarifat e qirasë për periudhën 2-5 në kushtet e mungesës së përcaktimit të afatit të dhënies në 

përdorim të fondit pyjor, në VKB përkatëse/Urdhrin e Kryetarit të Bashkisë për ngritjen e 

grupit të punës që do të hartojë raportin tekniko-ekonomik. 

 

3. HEC D. - T. me shtrirje në Bashkinë Skrapar dhe Bashkinë Gramsh. Për periudhën 

2020 dhe 2021, i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.775, datë 13.03.2019 nënshkruar nga ish Kryetari i Bashkisë z. N. S., ish 

Drejtori i NSHP z. I. Ç., Juristi z. F. O. dhe qiramarrësi D. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.3158, datë 12.10.2020 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi D. Sh.P.K24.  

-VKB nr.37, datë 29.05.2017 “Për dhënien në përdorim të fondit pyjor/kullosor për ndërtimin 

e HEC D. – T., nga subjekti D. Sh.P.K”, pa përcaktuar afatin e dhënies në përdorim. 

-Urdhër nr.70, datë 27.07.2016 i ish-Kryetarit të Bashkisë Skrapar z. N. S., për hartimin e 

raportit teknik nga grupi z. K. D., z. H. B., z. Y. K. dhe z. V. K.. 

Afati i kontratës I: 14.03.2019 – 14.03.2020 (1 vit). 

                                                      
24 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës me nënshkrimin e hartuesit, konfirmuesit të ligjshmërisë, 

por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra në nenin 42 dhe 44 në 

Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe Përgjegjësit të Sektorit Juridik, 

dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 
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Afati i kontratës II: 13.10.2020 – 13.10.2021 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 1,175,330 lekë, nga të cilat 858,880 lekë qira, vlera e investimeve të kryera 

306,450 lekë dhe 10,000 lekë raporti teknik; 

-Vlera e kontratës II: 1,175,330 lekë, nga të cilat 858,880 lekë qira, vlera e investimeve të 

kryera 306,450 lekë dhe 10,000 lekë raporti teknik. 

 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Skrapar sipas raportit teknik: 

-0.067 Ha janë kërkuar nga subjekti për t’u hequr nga fondi pyjor. 

-Shtrirje tubacionesh 3.12 km trungishte * 220,000 lekë/km/2-5 vite = 686,400 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 0.98 km kullotë * 176,000 lekë/km/2-5 vite = 172,480 lekë;  

Gjithsej = 858,880 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

 

-Sa më sipër rezulton se tarifat e aplikuara nga grupi i punës janë në përputhje me tabelën nr.11 

në VKM nr. 391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të 

kullotave”, i ndryshuar, si dhe afatin e dhënies në përdorim përcaktuar në pikën 1 në Urdhrin 

nr.73, datë 23.08.2016 të ish Kryetarit të Bashkisë z. N. S., datë 21.06.2019. 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit: 

-Nga shqyrtimi i kontratave të lidhura dhe sipërfaqes së përfshirë në përllogaritje sipas 

qeverisjes pyjore në ngastrat, në të cilat shtrihet gjurma e projektit, konstatohet se kontrata 

është lidhur me afat 1-vjeçar, por duke aplikuar tarifat të cilat janë për kontrata me afat 2-5 

vjeçar. 

Sa më sipër kemi: 

-Shtrirje tubacionesh 3.12 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 748,800 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 0.98 km kullotë * 190,000 lekë/km/1 vit = 186,200 lekë; 

Veç sa më sipër, konstatohet se në përllogaritjet e kryera në raportin teknik, nuk është 

përfshirë tarifa për linjën e tensionit25, për të cilën nuk mund të bëjmë përllogaritje, pasi nuk 

administrohet informacion se në cilat ngastra pyjore/kullosore shtrihet. 

Total qira = 935,000 lekë/77,916 lekë në muaj. 

Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = (935,000 lekë – 858,880 lekë) * 2 vite = 152,240 

lekë më pak; 
-Gjithashtu konstatohet se periudha 15.03.2020 – 12.10.2020 dhe periudha 14.10.2021 – 

31.12.2021, ose 9 muaj e 14 ditë gjithsej për 2 periudhat, është e pa mbuluar me kontratë qiraje 

dhe për pasojë ndaj subjektit nuk është lidhur kontratë qiraje, për të cilën mban përgjegjësi z. 

T. L., ish-Drejtori i NSHP Skrapar, pasi prej tij duhet të ishin marrë masat e nevojshme që 

subjekti mos të përdorte fondin pyjor/kullosor pa kontratë qiraje. 

Sa më sipër kemi: 

(77,916 lekë * 9 muaj) + (2,513 lekë * 14 ditë) = 736,426 lekë. 

-Gjithsej diferencë e krijuar 888,666 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin e 

Bashkisë Skrapar. 

-Veç sa më sipër në dosje nuk administrohet mandat pagesa/njoftim debitimi bankar për tarifën 

1,175,330 lekë të përdorimit të fondit pyjor/kullosor për vitin 2021. 

 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

                                                      
25 Sipas dokumentit të OSHEE nr.5212/1 prot., datë 16.03.2016 me lëndë “Miratim pike lidhje HEC Dobrenjë” dhe 

marrëveshjes nr.ekstra prot., datë 16.03.2016 ndëmjet OSHEE dhe subjektit D. 
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19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. I. Ç. ish Drejtor i NSHP Bashkia Berat deri në Dhjetor të 

vitit 2019, Juristi z. F. O., z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 2020-

2021 dhe zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, si dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, i cili nuk ka 

përllogaritur tarifat e qirasë për linjën e tensionit. 

 

4. HEC M. 1. Për periudhën 2020 dhe 2021, i shtrijnë efektet 3 kontrata, si më poshtë 

vijon: 

-Kontratë qiraje nr.4092, datë 21.11.2019 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi T. E. Sh.P.K26. 

-Kontratë qiraje nr.3958, datë 15.12.2020 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi T. E. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.3612, datë 30.12.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi T. E. Sh.P.K.  

-Urdhër nr.2, datë 04.09.2017 i ish-Drejtorit të NSHP z. I. Ç., për hartimin e raportit teknik nga 

grupi z. D. B., z. K. D., z. E. L. dhe z. V. K.. 

Afati i kontratës I: 22.11.2019 – 22.11.2020 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 16.12.2020 – 16.12.2021 (1 vit). 

Afati i kontratës III: 31.12.2021 – 31.12.2022 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 446,132 lekë.  

-Vlera e kontratës II: 446,132 lekë. 

-Vlera e kontratës III: 446,132 lekë. 

Vlera e materialit drusor është përllogaritur në kontratën e parë, me nr.2410, datë 16.10.2017 

 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Skrapar sipas raportit teknik: 

-0.209 Ha janë kërkuar nga subjekti për t’u hequr nga fondi pyjor. 

-Shtrirje tubacionesh 1.532 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 367,680 lekë;  

-Shtrirje tubacionesh 0.162 km shkurre * 190,000 lekë/km/1 vit = 30,780 lekë; 

-Rrugë kalimi 0.212 km trungishte * 70,000 lekë/km/1 vit = 14,840 lekë; 

-Linjë tensioni 0.171 km shkurre * 190,000 lekë/km/1 vit = 32,832 lekë; 

Total qira = 446,132 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

Lëndë punimi = 102,768 lekë 

Dru zjarri = 9,423 lekë 

Investime të kryera = 89,500 lekë 

Hartimi i raportit teknik = 10,000 lekë 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit: 

-Nga shqyrtimi i kontratave të lidhura dhe sipërfaqes së përfshirë në përllogaritje sipas 

qeverisjes pyjore në ngastrat, në të cilat shtrihet gjurma e projektit, konstatohet se në kontratat 

e qirasë, në tarifën vjetore nuk është përfshirë vlera e investimeve të kryera në ekonominë 

pyjore 47a, duke vepruar ndryshe në krahasim me kontratën e qirasë me subjektin D. Sh.P.K 

                                                      
26 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës nr.4092, nr.3958 dhe nr.3612 me nënshkrimin e hartuesit, 

konfirmuesit të ligjshmërisë, por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra 

në nenin 42 dhe 44 në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe 

Përgjegjësit të Sektorit Juridik, dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 



92  

për HEC D.. Kjo situatë tregon për veprim me dy standarde nga Bashkia Skrapar. 

-Në kontratat e mësipërme tarifa e aplikuar është në përputhje me kohëzgjatjen e kontratës, pra 

ndryshe nga rastet e tjera, ku tarifat janë aplikuar për kohëzgjatje 2-5 vite dhe kontrata është 

lidhur me afat 1 vit. Përsëri kemi veprim me dy standarde. 

-Sipas formularit 5 të raportit teknik, rezulton se sipërfaqe e dhënë në përdorim është 2,488 km 

ndërkohë është kontraktuar 2.077 km, ose 0.411 km më pak. 

-Sipas formularit 5 dhe raportit teknik në të cilin pasqyrohet përllogaritja sipërfaqe * tarifë, 

rezultojnë mospërputhje, ku për rrugën e dhënë në përdorim kemi 0.458 km, ndërkohë është 

tarifuar 0.212 km, për linjën e tensionit kemi 0.768 km, ndërkohë sipas skemës së vendosjes së 

nënobjekteve në hartën e ngastrave pyjore të HEC M. 1 rezulton se gjatësia e linjës elektrike 

është 5.2 km, ndërsa është tarifuar 0.171 km, për tubacionet kemi 1.262 km, ndërkohë është 

tarifuar 1.532 km. 

-Gjithashtu nuk është përfshirë në përllogaritje sheshi i depozitimit të materialeve që krijohen 

nga punimet e ndërtimit, kjo pasi sipas raportit teknik sipërfaqja e sheshit të depozitimit është 

hequr nga fondi pyjor, ndërkohë nga fondi pyjor hiqen vetëm ato sipërfaqe të cilat pësojnë 

ndryshim të zërit kadastral, ndërsa sheshi i dipozitimit është ambient i përkohshëm, si dhe me 

përfundimin e punimeve do të kthehet në gjendjen e mëparshme. 

Sa më sipër kemi: 

-Shtrirje tubacionesh 1.1 km trungishte * 240,000 lekë/km/1 vit = 264,000 lekë; 

-Shtrirje tubacionesh 0.162 km shkurre * 190,000 lekë/km/1 vit = 30,780 lekë; 

-Linjë tensioni 0.171 km shkurre * 192,000 lekë/km/1 vit = 32,490 lekë; 

-Linjë tensioni 5.029 km trungishte27 * 240,000 lekë/km/1 vit = 1,206,960 lekë; 

-Rrugë kalimi 0.372 km trungishte * 70,000 lekë/km/1 vit = 26,040 lekë; 

-Rrugë kalimi 0.086 km shkurre * 35,000 lekë/km/1 vit = 3,010 lekë; 

-Shesh depozitimi 0.17 Ha * 250,000 lekë28/Ha/vit = 42,500 lekë. 

-Investimi i kryer = 89,500 lekë 

-Total qira për 1 vit = 1,695,280 lekë 

-Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = (1,695,280 lekë – 446,132 lekë) * 3 kontrata = 

3,747,444 lekë më pak. 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe 

Burimeve Njerëzore, si dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për 

mangësitë e konstatuara në përllogaritje. 

 

5. HEC M. Për periudhën 2020 dhe 2021, i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.2167, datë 15.09.2019 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M., Juristja 

zj. J. S. dhe qiramarrësit E. Sh.A. 

                                                      
27 Sipas plan vendosjes shtrihet në ngastrën 2a. 
28 Sipas hartës, sheshi i depozitimit vendoset në ngastrën 24a, e cila është me bimësi pyjore. 
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-Kontratë qiraje nr.278629, datë 06.10.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M., dhe 

qiramarrësit E. Sh.A. 

-VKB nr.66, datë 28.06.2018 “Për dhënien në përdorim të tokës së pafrytshme në pronësi 

shtet”. 

Afati i kontratës I: 15.07.2019 – 15.07.2020 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 16.07.2020 – 16.07.2023 (3 vite). 

-Vlera e kontratës I: 260,000 lekë.  

-Vlera e kontratës II: 105,952 lekë/vit ose 317,856 lekë/3 vite. 

-Objekti i kontratës: Dhënia me qira e tokës pa fryt, pasuria nr.152 dhe pasuria nr.1, gjithsej 

4816 m2. 

Nga shqyrtimi i kontratës së mësipërme si dhe hartës treguese të zonës kadastrale, shënimin 

mbi hartë dhe pozicionimin e pasurive, konstatohet se është dhënë me qira tokë pa fryt (pasuria 

nr.152 “Lumi Tomorricë”), ndërkohë kompetencën për lidhjen e kontratës për këtë lloj pasurie 

e ka ministria përgjegjëse për ekonominë30.  

 
 

Konstatimi i grupit të auditimit mbështetet në përcaktimet ligjore të bëra në: 

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, Kreu I, pika 6, 

shkronja “c”, pika 15, Kreu II, pika 4, si dhe Kreu III, pika 1, shkronja “c”, si më poshtë vijon: 

6.Të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë dhe të përcaktimit të afateve të dhënies me qira e 

kanë: 

c. Ministria përgjegjëse për ekonominë, për tokat e pafrytshme. Afati i lidhjes së kontratës për 
                                                      
29 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës me nënshkrimin e hartuesit, konfirmuesit të ligjshmërisë, 

por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra në nenin 42 dhe 44 në 

Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe Përgjegjësit të Sektorit Juridik, 

dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 
30 Nga bashkëbisedimi i kryer me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, 

argumentimi i dhënë konsiston se tokat e pafrytshme jepen me qira nga ministria përgjegjëse për ekonominë në rastin kur 

zhvillohet procedurë konkurrimi për marrjen me qira të pasurisë. Sa më sipër theksojmë se pasuritë e tilla (por jo vetëm) në 

zbatim të pikës 5 të Kreut I në VKM nr.54, datë 05.02.2014, i ndryshuar, janë të përjashtuara nga procedura e konkurrimit.  
Pra në këtë rast nuk ka nevojë për procedurë konkurrimi, si dhe të drejtën e lidhjes së kontratës së qirasë përsëri e ka ministria 

përgjegjëse për ekonominë. 
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këto pasuri, për sipërfaqet 200–500 m2 është deri në 10 (dhjetë) vjet, ndërsa për sipërfaqet mbi 

500 m2 është deri në 20 (njëzet) vjet. 

15.Në rastet kur prona shtetërore nuk është e regjistruar në administrim të ndonjë institucioni 

shtetëror, shoqërie apo ndërmarrjeje shtetërore, ministria përgjegjëse për ekonominë e jep me 

qira sipas procedurave të përcaktuara në këtë vendim. Në këto raste, dokumentacioni i 

përcaktuar në pikën 1, të këtij kreu, përgatitet nga dega e shoqërive publike në prefekturën 

përkatëse. 

4. Për objektet e përcaktuara në shkronjat “b” dhe “c” të pikës 6 të kreut i të këtij vendimi, pas 

përgatitjes së dokumentacionit, drejtuesi i institucionit shtetëror, ndërmarrjes apo shoqërisë 

shtetërore, që ka në administrim pasurinë që do të jepet me qira ose enfiteozë, e përcjell atë në 

organin që ushtron të drejtën e përfaqësuesit të pronarit të pronës shtetërore, i cili, me urdhër 

të titullarit të tij, fillon procedurat për dhënien me qira ose enfiteozë të pasurisë shtetërore. 

1.c.për tokat e pafrytshme, sipas përkufizimit të ligjit nr.8752, datë 26.3.2001, “Për krijimin 

dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, të ndryshuar, tarifat 

dysheme të qirasë mujore të jenë të njëjta me ato për tokat bujqësore. 

 

Ligji nr.8752, datë 26.3.2001 “Për krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin 

dhe mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar, kreu I, neni 2, pika 11, si më poshtë vijon: 

“tokë e pafrytshme: kuptohet toka cilësisht e dobët që nuk përfshihet në zërat kadastralë: tokë 

bujqësore, tokë pyjore, pyje, kullota, livadhe e troje. 

 

-Sa më sipër në kushtet kur kuadri ligjor përcakton se çfarë përfaqëson toka pa fryt, pasurinë e 

dhënë me qira sipas pozicionimit dhe emërtimit të saj në hartën treguese, tagrin ligjor për të 

dhënë këtë lloj pasurie, si dhe përcaktimet e bëra në nenin 83, 663 dhe 678 të Ligjit nr.7850, 

datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, gjykojmë se 

plotësohen kriteret ligjore se veprimi juridik i mësipërm është në tejkalim të kompetencës dhe 

i pavlefshëm. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, 

Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore dhe zj. J. S., ish specialiste e sektorit juridik. 

 

6. HEC Backa 1, Backa A dhe Backa C (projekt i ndryshuar). Për periudhën 2020 dhe 

2021, i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më poshtë vijon: 

-Kontratë qiraje nr.105131, datë 02.04.2020 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi K. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.565, datë 24.02.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi K. Sh.P.K. 

-Kontratë qiraje nr.2220, datë 04.08.2021 nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe 

qiramarrësi K. Sh.P.K. 

-VKB nr.4, datë 23.01.2020 “Për dhënien në përdorim të gjatësisë 7.617 km, heqjen nga fondi 

pyjor të sipërfaqes 0.05 ha për ndërtimin e HEC-eve B. 1, 2, A, B, dhe C”. 

-VKB nr.31, datë 29.06.2021 “Për dhënien në përdorim të gjatësisë 7.617 km, heqjen nga fondi 

pyjor të sipërfaqes 0.1643 ha për ndërtimin e HEC-eve B. 1, A dhe C”. 

-Urdhër nr.32, datë 11.02.2020 i Kryetarit të Bashkisë z. A. M., për hartimin e raportit teknik 

(përllogaritjen e vlerës për linjën e tensionit elektrik) nga grupi z. H. B., z. L. N., z. D. B. dhe 

z. V. K.. 

                                                      
31 Grupi i auditimit përgjatë komunikimit me Drejtorin e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, kërkoi vendosjen në dispozicion të kopjes së kontratës nr.1051, nr.565 dhe nr.2220 me nënshkrimin e hartuesit, 

konfirmuesit të ligjshmërisë, por sipas përgjigjes kopja përkatëse nuk administrohet. Theksojmë se sipas përcaktimeve të bëra 

në nenin 42 dhe 44 në Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Skrapar, është detyrë e Drejtorit të Drejtorisë Juridike dhe 

Përgjegjësit të Sektorit Juridik, dhënia e konsulencës ligjore dhe hartimit të kontratave ku bashkia është palë. 
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Afati i kontratës I: 03.04.2020 – 03.04.2021 (1 vit për linjë elektrike). 

Afati i kontratës II: 25.02.2021 – 25.02.2022 (1 vit për shtrirje tubacioni). 

Afati i kontratës III: 05.08.2021 – 05.08.2022 (1 vit për shtrirje tubacioni). 

-Vlera e kontratës I: 507,315 lekë.  

-Vlera e kontratës II: 1,228,480 lekë. 

-Vlera e kontratës III: 973,962 lekë. 

 

I. Përllogaritjet e Bashkisë Skrapar sipas raportit teknik: 

-Projekti i HEC-eve të mësipërme ka filluar me lidhjen e kontratës së koncesionit të formës 

BOT me nr.1616 Rep, datë 26.06.2012. 

-Leja e ndërtimit me nr.2, datë 22.05.2015, për ndërtimin e HEC-eve B. 1, 2, A, B dhe C. 

-Në vijim të korrespondencës shkresore me Ministrinë e Turizmit dhe Mjedisit, nga ish 

Kryetari i Bashkisë Skrapar, z. N. S., me urdhrin nr.69, datë 27.07.2016 është ngritur grupi i 

punës për hartimin e raportit teknik, me qëllim përllogaritjen e sipërfaqes dhe vlerës për 

dhënien në përdorim, si dhe sipërfaqen që do të hiqet nga fondi pyjor. 

-Sipas raportit teknik të datës 19.08.2016, projekti shtrihet në Ekonominë Pyjore Turbohove – 

Potom dhe Ekonominë Kullosore Backë. Gjithsej sipërfaqe që do të jepet në përdorim (për 

shtrirjen e tubacioneve) 6.972 km, e cila ndahet në Ekonominë Kullosore Backë, ngastrat:5, 8, 

6, 11, 20, 15 me sipërfaqe 1.2214 Ha/6.1 km, si dhe Ekonominë Pyjore Turbohovë - Potom, 

ngastrat: 67, 66, 90a, 91c, 92b dhe 72 me sipërfaqe 0.87 km. 

Sipërfaqja që hiqet është 0.05 ha në Ekonominë Kullosore, ngastrat: 6, 8, 15 dhe 20. 

 

Përllogaritjet: 

0.087 km (Shkurre) * 176,000 lekë = 154,880 lekë 

6.1 km (Kullotë) * 176,000 lekë = 1,073,600 lekë 

Gjithsej qira = 1,228,480 lekë 

Vlera e drurëve të zjarrit dhe raporti teknik = 14,750 lekë 

Gjithsej për tu paguar në vitin e parë 1,243,230 lekë dhe 1,228,480 lekë në vitet në vijim. 

Në vijim të përllogaritjeve janë lidhur kontratat e qirasë për periudhën 2016 – Prill 2020. 

 

-Me shkresën nr.8 prot., datë 29.01.2020 subjekti K. Sh.P.K i ka dërguar Bashkisë Skrapar 

projektin për linjën e elektrike, si dhe ngastrat pyjore/kullosore nëpër të cilat kalon linja 

elektrike. 

-Në vijim është hartuar raporti teknik më datë 12.02.2020, sipas të cilit: Sipërfaqe totale që do 

të jepet në përdorim është 2.8685 Ha/6.527 km (linjë elektrike) dhe 3.389 km (rrugë kalimi): 

1.578 km trungishte (linjë tensioni) * 60,000 lekë = 94,680 lekë 

2.066 km cungishte (linjë tensioni) * 35,000 lekë = 72,310 lekë 

0.36 km shkurre (linjë tensioni) * 25,000 lekë = 9,000 lekë 

2.435 km kullot (linjë tensioni) * 25,000 lekë = 60,875 lekë 

0.088 km inproduktive (linjë tensioni) * 25,000 lekë = 2,200 lekë 

 

0.789 km trungishte (rrugë kalimi) * 70,000 lekë = 55,230 lekë 

1.1 km cungishte (rrugë kalimi) * 50,000 lekë = 50,000 lekë 

0.3 km shkurre (rrugë kalimi) * 35,000 lekë = 10,500 lekë 

1.2 km inproduktive (rrugë kalimi) * 25,000 lekë = 36,000 lekë 

Total qira = 390,795 lekë qira për sipërfaqe të dhënë në përdorim. 

Vlera e lëndës së punimit, dru zjarri, kullot, bimë medicinale dhe raport teknik = 111,520 lekë. 

Total për tu paguar 507,315 lekë. 

Kontrata e lidhur nr.1051, datë 02.04.2020 për vlerën 507,315 lekë. 
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-Sa më sipër konstatohet se për tarifën për linjën e tensionit është zbatuar tabela nr.15 në VKM 

nr. 391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, i 

ndryshuar, duke përfshirë në përllogaritje tarifën për qeverisjen kullot dhe inproduktive, 

ndërkohë që në këtë tabelë nuk parashikohen tarifa për këto dy lloje qeverisjes 

pyjore/kullosore, pra nuk qëndron tarifa e përcaktuar.  
Nr. Përdorimi i territorit  Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës km/vit 

1  Pyll trungishte  60 000  

2 Pyll cungishte  35 000 

3 Pyll shkurre 25 000 

 

-Gjithashtu në këtë rast konstatohet veprim me dy standarde, pasi në rastin e HEC M. 1, linja 

e tensionit është përllogaritur sipas tabelës 8 me vlerën 190,000 lekë/km/vit, ndërkohë që kjo 

metodë nuk është aplikuar në këtë rast. 
8. Për ndërtim teleferik pasagjerësh ose linje të tensionit, aerogjeneratorë (stacionet, bazamentet dhe objektet përkatëse etj.). 

Nr Përdorimi i territorit Tarifa sipas kohëzgjatjes së kontratës lek/ha/vit 

  1 vit 2-5 vjet 6-10 vjet 

1 Pyll trungishte 240 000 230 000 210 000 

2 Pyll cungishte 192 000 184 000 176 000 

3 Pyll shkurre 192 000 184 000 176 000 

4 Kullota 192 000 184 000 176 000 

5 Tokë me bimësi pyjore, djerr 156 000 150 000 143 000 

6 Inproduktive 156 000 150 000 143 000 

 

II. Përllogaritjet e grupit të auditimit: 

Nëse do të veprohej si në rastin e HEC Mivas 1, kemi: 

1.578 km trungishte (linjë tensioni) * 240,000 lekë = 378,720 lekë 

2.066 km cungishte (linjë tensioni) * 192,000 lekë = 396,672 lekë 

0.36 km shkurre (linjë tensioni) * 192,000 lekë = 69,120 lekë 

2.435 km kullot (linjë tensioni) * 192,000 lekë = 467,520 lekë 

0.088 km inproduktive (linjë tensioni) * 156,000 lekë = 13,728 lekë 

Gjithsej 1,325,760 lekë, ose 1,086,695 lekë më pak, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara 

për buxhetin e bashkisë Skrapar. 

 

Për periudhën Prill 2020 – Shkurt 2021 (10 muaj) nuk është lidhur kontratë qiraje për 

përdorimin e linjave gjatësore për shtrirjen e tubacioneve, duke vepruar në kundërshtim me 

VKB nr.4, datë 23.01.2020. Sipas përllogaritjeve kemi: 

-0.87 km shkurre * 190,000 lekë/km/vit = 165,300 lekë / 12 muaj * 10 muaj = 137,750 lekë 

-6.1 km kullot * 190,000 lekë/km/vit = 1,159,000 lekë / 12 muaj * 10 muaj = 965,833 lekë 

Gjithsej qira = 1,103,583 lekë më pak. 

 

-Konstatohet se në kontratën nr.565 prot., datë 24.02.2021 për dhënien në përdorim të 

sipërfaqes për shtrirjen e tubacioneve, tarifat e aplikuara janë për kohëzgjatje kontratë 2-5 vite, 

ndërkohë kontrata është lidhur për 1 vit. Sa më sipër kemi: 

-0.87 km shkurre * 190,000 lekë/km/vit = 165,300 lekë 

-6.1 km kullot * 190,000 lekë/km/vit = 1,159,000 lekë 

Gjithsej qira = 1,324,300 lekë. 

Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = 1,324,300 lekë – 1,228,480 lekë = 95,820 lekë më 

pak; 

 

-Sa i përket kontratës nr.2220 prot., datë 04.08.2021, e cila ka ardhur si rrjedhojë e ndryshimit 

të projektit të HEC-eve, duke u finalizuar në HEC 1, A dhe C. 

-Konstatohet se tarifat e aplikuara janë për kohëzgjatjen e kontratës 2-5 vite, ndërkohë që 

kontrata është lidhur me afat 1-vjeçar. Sipas përllogaritjeve kemi: 
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-0.0639 km shkurre * 240,000 lekë/km/vit = 15,336 lekë 

-5.454 km kullot * 190,000 lekë/km/vit = 1,036,260 lekë 

Gjithsej qira = 1,051,596 lekë. 
Diferencë e rezultuar nga tarifa e aplikuar = 1,051,596 lekë – 973,962 lekë = 77,634 lekë më 

pak. 
 

-Veç sa më sipër, në dosje nuk administrohet mandat pagesa/njoftim debitimi bankar për tarifën 

1,228,480 lekë të kontratës nr.565 prot., datë 24.02.2021 për dhënien në përdorim të sipërfaqes 

për shtrirjen e tubacioneve. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 4 në nenin 13, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në 

pikën 1 në nenin 17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, 

pikat 1 dhe 4 në nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 

“Për pyjet”; Pikat 19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, 

pikën 18 të nenit 21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin 

pyjor”, i ndryshuar; Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve 

dhe të kullotave”, të ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe 

Burimeve Njerëzore, si dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për 

konstatimet e evidentuara në përllogaritje. 

 

7. HEC V.. Për periudhën 2020 dhe 2021, nuk është lidhur asnjë kontratë qiraje për 

përdorim të fondit pyjor/kullosor. 

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosjen e HEC V., regjistrit të taksave dhe 

tarifave vendore në Bashkinë Skrapar, rezultoi se: 

1.Ndërmjet Bashkisë Skrapar dhe subjektit H. V. E. Sh.P.K është lidhur kontratë qiraje nr.536, 

datë 02.03.2017 me afat 730 (2 vite), me vlerë 399,475 lekë qira për dy vite. 

2.Subjekti është njoftuar me shkresën nr.35 prot., datë 12.02.2018 për likuidimin e vlerës së 

kontratës dhe pezullimin e aktivitetit deri në likuidimin e saj. 

3.Në vijim nuk është lidhur kontratë qiraje me subjektin e mësipërm. 

4.Sipas regjistrit të taksave dhe tarifave vendore, për vitin 2020 dhe 2021 subjekti është taksuar 

nga Bashkia Skrapar. 

5.Sipas verifikimit në ekstraktin historik në Qendrën Kombëtare të Biznesit dhe pasqyrës së 

performancës financiare të publikuar, rezulton se ky subjekt ka ushtruar aktivitet përgjatë 

viteve 2020 dhe 2021 duke siguruar të ardhura nga shfrytëzimi i aktivitetit. 

-Sa më sipër konstatohet se subjekti H. V. E. Sh.P.K, vazhdon të ushtrojë aktivitetin në HEC 

V., për të cilën shfrytëzon sipërfaqe pyjore në pronësi të Bashkisë Skrapar, por pa rinovuar 

kontratën e qirasë, për periudhën 01.01.2020-31.12.2021, për të cilën nga Ndërmarrja e 

Shërbimit Pyjor nuk është marrë asnjë masë për kontrollin/inspektimin/njoftimin e Agjencisë 

Kombëtare të Pyjeve/Inspektoratit përgjegjës për pyjet/Policinë Bashkiake, detyrimin e 

subjektit për lidhjen e kontratës, etj. 

-Mbështetur në përcaktimet e bëra në nenin 296 të Ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin 

Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, pikën 4 të nenit 13, pikat 1, 5 dhe 6 në nenin 

16, nenin 17, pikat 1, 3 dhe 4 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në nenin 34, 

pikën 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”, mbanë përgjegjësi, Z. T. L., 

Drejtor i NSHP për periudhën 2020-2021. 
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8. HEC V. Për periudhën 2020 dhe 2021, nuk është lidhur asnjë kontratë qiraje për 

përdorim të fondit pyjor/kullosor. 

-Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosjen e HEC Vlushë, regjistrit të taksave 

dhe tarifave vendore në Bashkinë Skrapar, rezultoi se për periudhën 2020 dhe 2021 nuk është 

lidhur kontratë qiraje me subjektin H. V. Sh.P.K 

-Lidhur me situatën e mësipërme administrohet dokumentacion deri më datën 29.01.2018, 

shkresa nr.3 prot., ku subjekti i është drejtuar Bashkisë Skrapar, për kundërshtimin e faturës 

për qiranë e fondit pyjor për vitin 2018 në vlerën 732,250 lekë, si dhe 3,360,375 lekë për 

kontrata qiraje të lidhura ndërmjet subjektit dhe ish Drejtorisë së Shërbimit Pyjor Berat. 

Gjithashtu subjekti në fjalë, shprehet se kundërshton faturën e lëshuar nga Bashkia Skrapar, 

raportin teknik datë 15.12.2011 (i cili është përgatitur në mënyrë të njëanshme dhe pa praninë 

e përfaqësuesve të subjektit H. V. Sh.P.K), si dhe pas hartimit të raportit teknik ndërmjet 

subjektit dhe Komunave Qendër dhe Leshnjë, aktualisht njësi administrative të Bashkisë 

Skrapar, janë lidhur kontratat me tarifën simbolike (1 euro), si më poshtë vijon: 

1.Kontrata e qirasë nr.392 Rep., nr.204 Kol, datë 28.12.2012 lidhur me Komunën Qendër, 

Kryetar z. A. M., për pasuritë nr.202, ZK 3757, tokë arë me sipërfaqe 25600 m2, me afat 30 

vite, tarifë qiraje 1 euro. 

2.Kontrata e qirasë nr.1197 Rep., nr.638 Kol, datë 26.03.2013 lidhur me Komunën Qendër për 

pasuritë:  

tokë arë me sipërfaqe 600 m2, ZK 3757, pasuria nr.201; 

pyll me sipërfaqe 712500 m2, ZK 3757, pasuria nr.217; 

pyll me sipërfaqe 260000 m2, ZK 3757, pasuria nr.218; 

pyll me sipërfaqe 372500 m2 ZK 3757, pasuria nr.219; 

3.Kontrata e qirasë nr.674 Rep., nr.388 Kol, datë 18.02.2013 lidhur me Komunën Leshnjë, 

Kryetar z. I. H., për pasuritë nr.25, ZK 3738 kullotë me sipërfaqe 1.113.000 m2, me afat 30 

vite, tarifë qiraje 1 euro.  

-Kontratat e mësipërme janë bazuar në VKM nr.529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të 

pasurisë shtetërore”, i ndryshuar në periudhën kur është lidhur kontrata e qirasë. 

-Gjithashtu, veç kontratave të mësipërme, për periudhën 23.03.2012 – 25.03.2016, 

administrohen edhe 4 kontrata qiraje ndërmjet subjektit H. V. Sh.P.K dhe ish Drejtorisë së 

Shërbimit Pyjor Berat, me vlerë qiraje 206,625 lekë në vit, për të cilat sipas dokumentacionit 

të administruar në dosjen përkatëse subjekti nuk ka kryer pagesën e qirasë. 

-Aktualisht subjekti vazhdon të përdorë fondin pyjor/kullosor (linjat gjatësore, tubacionet) pa 

lidhur kontratë qiraje për përdorimin e tyre, me argumentimin se ka lidhur kontratë qiraje 

me tarifën 1 euro. 

 

Sa më sipër parashtrojmë se: 

-Pasuritë e dhëna me qira sipas kontratave me tarifën simbolike 1 euro, janë të llojit arë, pyll 

dhe kullot. 

-Afati 30 vite për kontratat e lidhura nuk ka bazueshmëri ligjore. 

-Për të dhënë një pasuri me tarifën simbolike 1 euro, duhet të dalë VKM që miraton lidhjen e 

kontratës së qirasë, e cila nuk administrohet, për të kaluar më pas në hapin e radhës lidhjen e 

kontratës; 

-Gjithashtu veç sa më sipër, për pasuritë që rezultojnë në pronësi shtet, të drejtën e lidhjes së 

kontratës së qirasë me tarifën simbolike 1 euro e ka ministria përgjegjëse për ekonominë. 

-Për të lidhur kontratën e qirasë, për fond pyjor/kullosor, pika 16 e Udhëzimit nr.4, datë 

14.6.2012 “Për zbatimin e VKM nr. 529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e kritereve, të 

procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë 

shtetërore”, të ndryshuar, në fuqi për periudhën në fjalë, përcakton: “Në rastin e pyjeve, 
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kullotave apo pasurive të tjera të paluajtshme, që kanë regjim të veçantë për nxjerrjen nga fondi 

përkatës, do të ndiqen procedurat e përcaktuara nga ligjet e posaçme për ndryshimin e qëllimit 

të përdorimit të këtyre pasurive dhe me vendim të posaçëm të Këshillit të Ministrave, do të 

kryhet kalimi i përgjegjësisë së administrimit në favor të Ministrisë së Ekonomisë, Tregtisë 

dhe Energjetikës”. 

Në vijim të përcaktimit të mësipërm kemi si më poshtë vijon: 

-Në momentin e lidhjes së 3 kontratave me tarifën simbolike 1 euro, ka qenë në fuqi Ligji 

nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar, me objekt: 

1. Objekt i këtij ligji është përcaktimi i rregullave të njëjta për marrëdhëniet, detyrat, të drejtat 

dhe përgjegjësitë e institucioneve shtetërore, organeve të pushtetit vendor, organizatave 

jofitimprurëse, pronarëve privatë dhe të biznesit, për ruajtjen, administrimin, menaxhimin dhe 

përdorimin e fondit pyjor kombëtar, të tokës pyjore dhe të burimeve natyrore e biologjike të 

tyre.  

 

Neni 19 Dhënia në përdorim e fondit pyjor kombëtar 

3. Dhënia në përdorim e pjesëve të fondit pyjor bashkiak bëhet në bazë të kontratave, të 

nënshkruara nga kryetari i bashkisë. Kontratat përfundojnë në çastin kur KKT-ja miraton, për 

sipërfaqen e fondit pyjor, objekt kontrate, studime urbanistike. Rregullat, procedurat e 

kërkimit, të shqyrtimit e të miratimit të kërkesave për dhënie në përdorim të fondit pyjor 

kombëtar caktohen me udhëzim të ministrit - Në zbatim të pikës 3 të nenit 19 ka dalë 

Udhëzimi nr. 1, datë 2.7.2012 “Për përcaktimin e kritereve të konkurrimit dhe procedurën e 

dhënies në përdorim me kontratë qiraje të fondit pyjor dhe kullosor publik”, i cili ka qenë në 

fuqi në periudhën kur janë lidhur 3 kontratat e mësipërme, i cili rregullon procedurën e dhënies 

me qira. 

 

Neni 21 Rehabilitimi dhe përdorimi i fondit pyjor kombëtar 

18. Personat juridikë e fizikë, të cilët kryejnë veprimtari të lejuara në fondin pyjor publik, 

pavarësisht nga kontratat që kanë, me hyrjen në fuqi të këtij ligji, janë të detyruar të lidhin 

kontratë mirëmbajtjeje dhe përdorimi të zonave të gjelbra pyjore, në përputhje me 

studimet e miratuara nga KRRTRSH-ja, në bashkërendim me organet e shërbimit pyjor, 

për sipërfaqen pyjore a kullosore të zënë me ndërtime dhe për territorin që përdorin apo 

që kanë me qira. 
 

Neni 40/3 Lidhja e kontratës 

Personat juridikë e fizikë, që kanë bërë instalime, ndërtime dhe ushtrojnë veprimtari në fondin 

pyjor publik, pa lidhur kontrata me drejtorinë përkatëse të shërbimit pyjor, duhet t’i 

lidhin ato brenda 3 muajve nga hyrja në fuqi e këtij ligji. Pas këtij afati, Policia Pyjore bën 

mbylljen e përhershme të veprimtarive dhe çmontimin e instalimeve. 

 

Neni 34 Tarifat në fondin pyjor publik 

1. Tarifat për të gjitha veprimtaritë, që zhvillohen në sektorin e pyjeve dhe të kullotave, për 

shërbimet publike e mjedisore, që zhvillohen në fondin pyjor publik, si dhe ato të vlerësimit të 

dëmeve në pyje miratohen me vendim të Këshillit të Ministrave – Në zbatim të nenit 34 ka dal 

VKM nr.1064, datë 22.12.2010 “Për disa ndryshime në vendimin nr.391, datë 21.6.2006 të 

këshillit të ministrave “për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, ku 

përcaktohen tarifat për veprimtaritë që kryen në fondin pyjor/kullosor. 

-Pra sa më sipër kontratat e lidhura me tarifën simbolike 1 euro nuk kanë bazueshmëri ligjore, 
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pasi afati, tarifa dhe objekti i kontratës32, rregullohen nga kuadri rregullator i fushës për pyjet 

dhe kullotat.  

-Gjithashtu duke vijuar me përcaktimin e bërë në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”, i cili ka 

shfuqizuar Ligjin nr.9385, datë 4.5.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, në nenin 25 

përcaktohet se: 

1. Pjesë të fondit pyjor publik jepen në shfrytëzim/përdorim për zhvillimin e veprimtarive për:  

c) shtrimin e rrjeteve/linjave, tubacioneve dhe ndërtime infrastrukturore të tjera të përkohshme 

ose të përhershme;  

3. Dhënia në shfrytëzim/përdorim e pjesëve të fondit pyjor kombëtar për veprimtaritë e 

përmendura në pikën 1 të këtij neni, bëhet në bazë të kontratave të nënshkruara nga kryetari i 

bashkisë/organi përgjegjës për zonat e mbrojtura kur përfshihet në këto zona. Kontratat 

përfundojnë në çastin kur KKT-ja miraton tjetër zhvillim për sipërfaqen e fondit pyjor 

kombëtar, objekt kontrate.  

-Gjithashtu citojmë përcaktimin e bërë në nenin 154 të Ligjit nr.7850, datë 29.7.1994 “Për 

Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, si më poshtë vijon: 

“E drejta e pronësisë mbi tokën shtrihet gjer në lartësinë dhe thellësinë që është e dobishme 

për ushtrimin e saj, në kushtet e parashikuara me ligj”. 

 

Sa më sipër, nëse do të bënim një përllogaritje duke aplikuar tarifat minimale, do të kishim: 

-Tokë arë me sipërfaqe 25600 m2/2.56 Ha * 6,000 lekë/Ha33 në vit = 15,360 lekë qira në vit * 

9 vite (deri në 31.12.2021) = 138,240 lekë. 

-Tokë arë me sipërfaqe 600 m2/0.06 Ha * 6,000 lekë/Ha në vit = 360 lekë * 9 vite = 3,240 lekë  

-Pyll me sipërfaqe 712500 m2/71.25 Ha * 25,000 lekë/Ha në vit = 1,781,250 lekë në vit * 8 

vite e 9 muaj = 15,585,937 lekë. 

-Pyll me sipërfaqe 260000 m2/26 Ha * 25,000 lekë/Ha në vit = 650,000 lekë në vit * 8 vite e 9 

muaj = 5,687,500 lekë. 

-Pyll me sipërfaqe 372500 m2/37.25 Ha * 25,000 lekë/Ha në vit = 931,250 lekë në vit * 8 vite 

e 9 muaj = 8,148,437 lekë. 

-Kullotë me sipërfaqe 1.113.000 m2/113.3 Ha * 25,000 lekë/Ha në vit = 2,782,500 lekë në vit 

* 8 vite e 9 muaj = 24,346,875 lekë. 

 

-Pra gjithsej 53,910,230 lekë, të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar, si 

rrjedhojë e paligjshmërisë në veprimet e kryera nga 2 ish kryetarët e komunave, z. A. M. dhe 

z. I. H. 

-Për 3 kontratat e mësipërme, Bashkia Skrapar i është drejtuar me kërkesëpadi Gjykatës  

Administrative të shkallës së Parë Vlorë, me objekt: “Konstatim Pavlefshmëri të akteve 

juridike. Me vendim nr.1186, datë 09.10.2018 të Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë, 

Vlorë është vendosur: Pranimi i kërkesëpadisë, konstatimi i pavlefshmërisë së akteve  juridike 

të kontratave të mësipërme. Aktualisht vendimi i mësipërm nuk ka marrë formën e prerë. 

 

-Detyrimi i vlerësuar nga Bashkia Skrapar ndaj subjektit H. V. Sh.P.K është në vlerën 

4,092,625 lekë, të cilat përbëjnë ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Skrapar, si 

rrjedhojë e mos marrjes së masave për arkëtimin e tyre, në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në nenin 154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së 

Shqipërisë”, i ndryshuar; Pika 4 në nenin 13 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”;  

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

                                                      
32 Pika 2 në përcakton qartë se në cilat lloje të pasurive i shtrinë efektet VKM Nr.529, datë 8.6.2011 “Për përcaktimin e 

kritereve, të procedurës dhe të mënyrës së dhënies me qira, enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, i ndryshuar 

në fuqi për periudhën në fjalë. 
33 Tarifa minimale për kategorinë e tokës me bonitet VIII-X 
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2020-2021, z. A. M. ish Kryetar i Komunës Qendër dhe z. I. H. ish Kryetar i Komunës Leshnje. 

 

9.Subjekti Q. Sh.P.K. Për periudhën 2020 dhe 2021 i shtrijnë efektet 2 kontrata, si më 

poshtë vijon: 

Kontratë qiraje nr.1842 prot., datë 29.06.2021, ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga 

Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe subjekti Q. Sh.P.K. 

Kontratë qiraje nr.1858 prot., datë 24.06.2020, ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga 

Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe subjekti Q. Sh.P.K. 

Afati i kontratës I: 25.06.2020 – 25.06.2021 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 29.06.2021 – 29.06.2022 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 159,300 lekë.  

-Vlera e kontratës II: 159,300 lekë. 

-Objekti i kontratës: Dhënia me qira e tokës inproduktive, pasuria nr.310/1 dhe pasuria nr.315, 

gjithësej 2950 m2, për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja 

(karrierë). 

Nga shqyrtimi i kontratës së mësipërme dhe tarifës së aplikuar, rezulton se janë në përputhje 

me përcaktimin e bërë në tabelën nr.6 të VKM nr.1064, datë 22.12.2010 Për disa ndryshime në 

VKM nr.391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

Në zbatim të kontratave të mësipërme subjekti ka kryer likuidimet e tarifës së qirasë për 

periudhën 2020-2021. 

 

10.Subjekti N. Xh. Sh.P.K. Për periudhën 2020 dhe 2021 i shtrijnë efektet 2 kontrata, si 

më poshtë vijon: 

Kontratë qiraje nr.309 prot., datë 28.01.2020, ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga 

Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe subjekti N. Xh.. 

Kontratë qiraje nr.1843 prot., datë 29.06.2021, ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga 

Kryetari i Bashkisë z. A. M. dhe subjekti N. Xh.. 

Afati i kontratës I: 29.01.2020 – 29.01.2021 (1 vit). 

Afati i kontratës II: 30.06.2021 – 30.06.2022 (1 vit). 

-Vlera e kontratës I: 68,400 lekë.  

-Vlera e kontratës II: 68,400 lekë. 

-Objekti i kontratës: Dhënia me qira e tokës inproduktive, pasuria nr.69, gjithsej 1200 m2, për 

nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja (karrierë). 

Nga shqyrtimi i kontratës së mësipërme dhe tarifës së aplikuar, rezulton se janë në përputhje 

me përcaktimin e bërë në tabelën nr.6 të VKM nr.1064, datë 22.12.2010 Për disa ndryshime në 

VKM nr.391, datë 21.6.2006 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”. 

Në zbatim të kontratave të mësipërme subjekti ka kryer likuidimet e tarifës së qirasë për 

periudhën 2020-2021. 

 

11. Kontrata e qirasë nr.912, s’ka, datë 17.04.2018 ndërmjet Bashkisë Skrapar, 

përfaqësuar nga ish Kryetari i Bashkisë Skrapar z. N. S. dhe qiramarrësit B. S. 

Objekti i kontratës: Thertore, me të dhënat, sipërfaqe gjithsej 200 m2, sipërfaqe vendqëndrimi 

i kafshëve para therjes, thertorja dhe vend roja. 

Afati i kontratës: 10 vite. 

Vlera e kontratës: 120,000 lekë/vit. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:  

-Përllogaritja e tarifës vjetore të qirasë nuk është e saktë, sipas përllogaritjeve kemi: 

97.3 m2 ndërtesë thertore + 7.7 m2 ndërtesë vendroje = 105 m2 ndërtesë * 50 lekë/m2 (në 

periudhën kur është lidhur kontrata) = 5,250 lekë/m2. 

95 m2 truall i lirë * 100 lekë/m2 = 9,500 lekë/m2. 
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Gjithsej = 14,750 lekë/m2 * 12 muaj = 177,000 lekë në vit (ose  – 120,000 lekë në vit (sipas 

Bashkisë Skrapar) = 57,000 lekë diferencë * 3 vite e 8 muaj = 209,000 lekë më pak. 

Gjithashtu konstatohet se subjekti nuk ka kryer likuidimin e qirasë për periudhën 17.09.2019-

31.12.2021, gjithsej 270,000 lekë. 

Në total të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 479,000 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikat 

1 dhe 2, kreu III, në 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. 

-Nuk mund të evidentohet përgjegjësia e personave përkatës për përllogaritjen e vlerës së 

qirasë, pasi nuk administrohet dokumentacion (relacioni dhe analiza financiare) për 

përllogaritjet e qirasë. 

 

Subjekte me aktivitet gurore. 

 

1.Subjekti S. P. Sh.P.K, me leje minerare nr.L862/2, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim 

i gurit gëlqeror të mermerizuar. 

-Sipërfaqja e kërkuar 97.224 Ha. 

-Kontrata qiraje të lidhura me këtë subjekt – 1 gjithsej me nr.1020, datë 08.04.2019 me afat 1 

vit. 

-Sipërfaqe e dhënë me qira 1 Ha lloji shkurre për shesh depozitimi të gurit të nxjerrë. 

-Raporti teknik i hartuar nga z. I. Ç., z. B. H., z. E. L. dhe z. V. K., me vlerë 14,070,277 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

Për subjektin S. P. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

Tarifa e aplikuar për nxjerrje, prodhim dhe depozitim materialesh inerte, direkt nga sipërfaqja 

(karrierë) është në rastin kur kontrata lidhet me afat 6-10 vjet, ndërkohë kontrata e qirasë është 

lidhur me afat 1 vit, si dhe në këto kushte duhej të aplikohej tarifë tjetër qiraje. Sipas 

përllogaritjeve kemi: 

1 Ha * 540,000 lekë = 540,000 lekë qira vjetore, ose 100,000 lekë më pak tarifuar, të cilat 

përbëjnë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

Sipas relacionit teknik të administrimit të sterileve copëzore shkëmbore të dala nga shfrytëzimi 

i gëlqerorit masiv të mermerizuar, zona e kërkuar për depozitimin e tyre është 9.975 Ha dhe jo 

1 Ha. Pra sipas përllogaritjeve kemi: 

8.975 Ha * 540,000 lekë/Ha/vit = 4,846,500 lekë që rezultojnë nga sipërfaqja e pa tarifuar, të 

cilat përbëjnë të ardhura të munguara. 

Ndaj subjektit nuk është përllogaritur vlera e rrugës34 që do lidhi sheshin e depozitimit me 

rrugën ekzistuese, e përllogaritur nga subjekti në gjatësinë 110 m/0.11 km * 35,000 (qeverisja 

kullot ngastra 1) = 3,850 lekë * 2 vite = 7,700 lekë. 

Gjithsej të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 4,954,200 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

                                                      
34 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. I. Ç., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar deri në Dhjetor 

të vitit 2019, z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 2020-2021 dhe grupi 

i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për konstatimet e evidentuara në 

përllogaritje, si dhe për mos kryerjen e përllogaritjeve/pasqyrimit të informacionit në raportin 

tekniko-ekonomik nëse do të hapet rrugë e re pyjore apo jo. 

 

2.Subjekti M. V. A. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1784, statusi aktiv deri në 31.12.2020. 

Aktiviteti – Nxjerrja e mineraleve, rërës dhe argjilës nga minierat me shfrytëzim në qiell 

të hapur dhe nga guroret. 

-Sipërfaqja e kërkuar 98.96 Ha. 

-Raporti teknik i hartuar nga z. H. B., z. V. K., z. D. B. dhe z. Xh. Ll., me vlerë 5,223,500 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për subjektin M. V. A. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për sheshin e depozitimit të materialeve, si dhe 

rruga e përdorimit që lidhë objektin me rrugën ekzistuese35 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet 

në distancë ndaj rrugës ekzistuese36), megjithëse sipas dokumentit “Akt-Miratimi” nr.1784 të 

Ministrisë së Energjisë dhe Industrisë, është planifikuar që subjekti do të kryejë investime në 

hapjen e rrugës dhe sistemimin e sheshit të depozitimit, të cilat nuk mund të përllogariten pasi 

në dosjen përkatëse nuk administrohet projekti teknik dhe gjurma e tij në ngastrat 

pyjore/kullosore. 

-Në dosjen përkatëse administrohet procesverbali datë 18.05.2018, i vlerësimit të dëmit në 

fondin pyjor dhe kullosor mbajtur nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, të 

shkaktuar nga subjekti M. V. A., si rrjedhojë e gërmimit në fond kullosor për hapjen e rrugës, 

pa lidhur kontratë qiraje me Bashkinë Skrapar (Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor) në sipërfaqen 

7336 m2, me vlerë dëmi të shkaktuar 7,336,000 lekë, e cila përbën të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Skrapar, sepse në zbatim të pikës 8 të VKM nr.1354, datë 10.10.2008 “Për 

përcaktimin e kritereve për caktimin e vlerës së dëmit të shkaktuar në fondin kullosor” derdhet 

në llogarinë bankare të NSHP ose Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve/pasqyrimit të informacionit në raportin tekniko-ekonomik nëse do të hapet 

                                                      
35 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
36 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
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rrugë e re pyjore apo jo. 

 

3.Subjekti V. H. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1656, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim 

i gurit gëlqeror të mermerizuar. 

-Sipërfaqja e kërkuar 23.947 Ha. 

-Raporti teknik i hartuar nga z. H. B., z. V. K., z. E. L. dhe z. B. H., me vlerë 1,211,050 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për subjektin V. H. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

ekzistuese37 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese38), 

megjithëse sipas dokumentit “Studimit tekniko-ekonomik”, është planifikuar që subjekti do të 

kryejë investime në hapjen e rrugës që do të lidhë objektin me rrugën kryesore në gjatësinë 791 

m/0,791 km. Sipas përllogaritjeve kemi: 

0.791 km * 35,000 lekë/km/vit = 27,685 lekë * 2 vite = 55,370 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura 

të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve për rrugën auto pyjore. 

 

4.Subjekti W. S. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1653, statusi aktiv deri në 26.07.2020. 

Aktiviteti – Shfrytëzim i gurit gëlqeror të mermerizuar. 

-Sipërfaqja e kërkuar 0.35 km2. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Nuk administrohet raporti teknik për vlerësimin e fondit pyjor/kullosor që do të hiqet për 

ushtrimin e aktivitetit të licencuar. 

-Për subjektin W. S. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

ekzistuese39 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese40), 

megjithëse sipas dokumentit “Plani i rehabilitimit dhe monitorimit të mjedisit”, është 

                                                      
37 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
38 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
39 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
40 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
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planifikuar që subjekti do të kryejë investime në hapjen e rrugës që do të lidhë objektin me 

rrugën kryesore në gjatësinë 2020 m/2.02 km. Sipas përllogaritjeve kemi: 

2.02 km * 35,000 lekë/km/vit = 70,700 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit megjithëse sipas 

dokumentit “Raport i vlerësimit të ndikimit në mjedis”, është planifikuar që subjekti do të 

shfrytëzoj shesh depozitimi në sipërfaqen 33,000 m2/3.3 Ha. Sipas përllogaritjeve kemi: 

3.3 Ha * 540,000 lekë/Ha/vit = 1,782,000 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura të munguara ndaj 

buxhetit të Bashkisë Skrapar. 

Gjithsej të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 1,852,700 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021. 

 

5.Subjekti G. M. M. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1834, statusi aktiv. Aktiviteti – 

Shfrytëzim i gurit gëlqeror të mermerizuar. 

-Sipërfaqja e kërkuar 3.25 km2. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Nuk administrohet raporti teknik për vlerësimin e fondit pyjor/kullosor që do të hiqet për 

ushtrimin e aktivitetit të licencuar. 

-Për subjektin G. M. M. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

ekzistuese41 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese42), 

megjithëse sipas dokumentit “Studimi tekniko-ekonomik”, është planifikuar që subjekti do të 

kryejë investime në hapjen e rrugës që do të lidhë objektin me rrugën kryesore në gjatësinë 

2020 m/2.02 km. Sipas përllogaritjeve kemi: 

2.02 km * 35,000 lekë/km/vit = 70,700 lekë * 2 vite = 141,400 lekë, të cilat përbëjnë të ardhura 

të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

-Në dosjen përkatëse administrohet procesverbali datë 30.05.2018, i vlerësimit të dëmit në 

fondin pyjor dhe kullosor mbajtur nga Inspektorati Shtetëror i Mjedisit, Pyjeve dhe Ujërave, të 

shkaktuar nga subjekti G. M. M. Sh.P.K, si rrjedhojë e gërmimit në fond kullosor për hapjen e 

rrugës, pa lidhur kontratë qiraje me Bashkinë Skrapar (Ndërmjarrja e Shërbimit Pyjor) në 

sipërfaqen 6830 m2, me vlerë dëmi të shkaktuar 6,830,000 lekë, e cila përbën të ardhura të 

munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar, sepse në zbatim të pikës 8 të VKM nr.1354, datë 

10.10.2008 “Për përcaktimin e kritereve për caktimin e vlerës së dëmit të shkaktuar në fondin 

kullosor” derdhet në llogarinë bankare të NSHP ose Njësisë së Vetëqeverisjes Vendore. 

                                                      
41 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
42 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
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Gjithsej të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 6,971,400 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve për rrugën auto pyjore. 

 

6.Subjekti D. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1719, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim i 

gurit gëlqeror të mermerizuar. 

-Sipërfaqja e kërkuar 0.07 km2. 

-Raporti teknik pa datë, muaji 07.2014 nga grupi i punës F. N., A. L. dhe B. D., për vlerën 

257,470 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

Për subjektin D. Sh.P.K ka dalë VKM nr.824, datë 26.11.2014 për heqjen nga fondi pyjor dhe 

kullosor të sipërfaqes 6.8 Ha për ushtrimin e aktivitetit në ekonominë pyjore Qeshibës – Liqeth, 

për të cilin është licencuar. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

ekzistuese43 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese44). 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021, i cili nuk ka marrë masat për përllogaritjen e tarifës për sheshin e depozitimit dhe 

rrugën auto-pyjore. 

 

7.Subjekti D. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1768, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim i 

gurit ranor pllakor. 

-Sipërfaqja e kërkuar 0.06 km2. 

-Raporti teknik i hartuar nga B. H., H. B., E. L. dhe V. K., me vlerë 28,445 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

Për subjektin D. Sh.P.K ka dalë VKM nr.574, datë 03.10.2018 për heqjen nga fondi pyjor dhe 

kullosor të sipërfaqes 6.8 Ha për ushtrimin e aktivitetit në ekonominë pyjore Sijovë – Guhak, 

për të cilin është licencuar. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

                                                      
43 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
44 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
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ekzistuese45 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese46). 

-Sheshi i depozitimit sipas hartës është i përfshirë brenda sipërfaqes së karrierës. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021, i cili nuk ka marrë masat për përllogaritjen e tarifës për sheshin e depozitimit dhe 

rrugën auto-pyjore dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos 

kryerjen e përllogaritjeve për rrugën auto pyjore. 

 

8.Subjekti A. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1768, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim i 

gurit ranor pllakor. 

-Sipërfaqja e kërkuar 0.05 km2. 

-Raporti teknik i hartuar nga D. B., H. B., M. H. dhe V. K.. 

-Vlera e raportit teknik për sipërfaqen që hiqet nga fondi pyjor = 104,000 lekë. 

-Raporti teknik i hartuar nga D. B., H. B., Xh. Ll. dhe V. K.. 

-Vlera e raportit teknik për sipërfaqen që jepet në përdorim (rrugë lidhëse objekt me rrugën 

ekzistuese) = 17,500 lekë. 

-Kontratë qiraje nr.638 prot., datë 21.02.2020 për dhënien me qira të rrugës në gjatësinë 0.5 

km me tarifën vjetore 17,500 lekë dhe 21,000 lekë materiali drusor, i cili paguhet në vitin e 

parë të kontratës. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për vitin 2021 nuk është lidhur kontratë qiraje për rrugën e dhënë në përdorim47, me pasojë të 

ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar, në vlerën 17,500 lekë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile. 

Për subjektin A. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të sipërfaqes 

për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

-Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

                                                      
45 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
46 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
47 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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përllogaritjeve për rrugën auto pyjore dhe sheshit të depozitimit. 

 

9.Subjekti B. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1833, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim i 

gëlqerorit. 

-Sipërfaqja e kërkuar 2.09 Ha. 

-Raporti teknik i hartuar nga z. M. H., z. V. K., z. E. L. dhe z. B. H., me vlerë 30,000 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për subjektin B. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

-Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa për rrugën e përdorimit që lidhë objektin me rrugën 

ekzistuese48 (sipërfaqja e karrierës pozicionohet në distancë ndaj rrugës ekzistuese49). 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve për rrugën auto pyjore dhe sheshit të depozitimit. 

 

10.Subjekti P. N. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1052/1, statusi aktiv. Aktiviteti – 

Shfrytëzim i mineralit ranor silicor. 

-Sipërfaqja e kërkuar 3.1 Ha. 

-Raporti teknik i hartuar nga D. B., H. B., M. H. dhe V. K.. 

-Vlera e raportit teknik për sipërfaqen që hiqet nga fondi pyjor = 57,000 lekë. 

-Raporti teknik i hartuar nga D. B., H. B., Xh. Ll. dhe V. K.. 

-Vlera e raportit teknik për sipërfaqen që jepet në përdorim (rrugë lidhëse objekt me rrugën 

ekzistuese) = 17,500 lekë. 

-Kontratë qiraje nr.4091 prot., datë 21.11.2019 për dhënien me qira të rrugës në gjatësinë 0.5 

km me tarifën vjetore 17,500 lekë dhe 19,500 lekë materiali drusor, i cili paguhet në vitin e 

parë të kontratës. 

-VKM nr.427, datë 11.07.2018 për heqjen nga fondi pyjor/kullosor të sipërfaqes 3.1 Ha. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për vitin 2021 nuk është lidhur kontratë qiraje për rrugën e dhënë në përdorim50, me pasojë të 

ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar, në vlerën 17,500 lekë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile, ku 

sipas plan rilevimit i datës 18.07.201851, është përcaktuar sipërfaqja 5000 m2 që do të kërkohet 

për shesh-depozitimi, e cila duhej të përfshihej në raportin tekniko-ekonomik të datës 

                                                      
48 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
49 https://akbn.maps.arcgis.com/ 
50 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
51 Pasqyruar në foton më poshtë. 
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16.08.2018. Sipas përllogaritjeve kemi: 

5000 m2/0.5 Ha * 540,000 lekë/Ha/vit = 270,000 lekë * 2 vite = 540,000 lekë, e cila përbën të 

ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

Gjithësej të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 557,500 lekë. 

 
Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve për sheshin e depozitimit. 

 

11.Subjekti T. E. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1661/2 me sipërfaqe 0.93 km2 dhe leje 

minerare nr.L1548 me sipërfaqe 0.64 km2, statusi aktiv. Aktiviteti – Shfrytëzim i gurit 

gëlqeror të mermerizuar. 

-Raporti teknik i hartuar nga z. H. B., z. B. H., z. E. L. dhe z. V. K., me vlerë 9,049,100 lekë. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Për subjektin T. E. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 
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-Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur vlera e rrugës52 që do lidhi karrierën me rrugën 

ekzistuese, në gjatësinë 3.1 km * 35,000/lekë/km vit (qeverisja kullot) = 108,500 lekë * 2 vite 

= 217,000 lekë, e cila përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile, për 

sipërfaqen që do të kërkohet për shesh-depozitimi, e cila duhej të përfshihej në raportin tekniko-

ekonomik të datës 16.08.2018. Sipas përllogaritjeve kemi: 

2 Ha * 540,000 lekë/Ha/vit = 1,080,000 lekë * 2 vite = 2,160,000 lekë, e cila përbën të ardhura 

të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

-Gjithashtu subjekti nuk ka kryer likuidimin e plotë të vlerës së raportit teknik, konkretisht nga 

vlera 9,049,100 lekë ka likuiduar vetëm 2,500,000 lekë, diferenca e pa likuiduar 6,549,100 

lekë, për të cilën nuk janë marrë masa për arkëtimin e saj, duke krijuar të ardhura të munguara 

për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

Gjithsej të ardhura të munguara ndaj buxhetit të Bashkisë Skrapar = 8,926,100 lekë. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

142 dhe 154 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 17, shkronja 

“c” e pikës 1, pika 3 në nenin 25, pika 1 dhe 4 në nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35 

në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pika 1 e nenit 1, pikat 19, 23 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” 

të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 21, pikës 5 të nenit 23, neni 40/3 në 

Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; Pika 10 e VKM 

nr.433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave 

publike, sipas listave të inventarit, dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të 

ish-Komunave/Bashkive”; Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e 

pyjeve dhe të kullotave”, të ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010; Pika 2, kreu I, në 

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. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 4 në nenin 13, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në 

pikën 1 në nenin 17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, 

pikat 1 dhe 4 në nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 

“Për pyjet”; Pikat 19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, 

pikën 18 të nenit 21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin 

pyjor”, i ndryshuar; Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve 

dhe të kullotave”, të ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021 dhe grupi i punës për hartimin e raportit tekniko-ekonomik, për mos kryerjen e 

përllogaritjeve për sheshin e depozitimit dhe rrugës auto-pyjore. 

 

12.Subjekti M. Sh.P.K, me leje minerare nr.L1449/1 me sipërfaqe 0.60 km2, statusi aktiv 

deri në 06.10.2020. Aktiviteti – Shfrytëzim i gurit gëlqeror të mermerizuar. 

Nga shqyrtimi i praktikës së mësipërme konstatohet se: 

-Në dosje nuk administrohet raporti teknik i vlerësimit të heqjes së fondit pyjor/kullosor, për 

sipërfaqen e kërkuar. 

-Për subjektin M. Sh.P.K nuk ka dalë VKM për heqjen nga fondi pyjor dhe kullosor të 

                                                      
52 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 
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sipërfaqes për ushtrimin e aktivitetit për të cilin është licencuar. 

-Pra sipërfaqja e mësipërme është pronë e Bashkisë Skrapar dhe në këto kushte nga Bashkia 

Skrapar duhej të lidhej kontratë qiraje me subjektin e mësipërm për ushtrimin e aktivitetit të 

shfrytëzimit të gurit gëlqeror të mermerizuar, por nuk është vepruar në këtë mënyrë. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur vlera e rrugës53 që do lidhi karrierën me rrugën 

ekzistuese, në gjatësinë 1.34 km * 35,000/lekë/km vit (qeverisja kullot) = 46,900 lekë, e cila 

përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

-Ndaj subjektit nuk është përllogaritur tarifa e sheshit të depozitimit të materialeve sterile. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 

154 dhe 296 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së Shqipërisë”, 

i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 1 në nenin 

17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 1 dhe 4 në 

nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për pyjet”; Pikat 

19 dhe 33 të nenit 2, shkronjën “a” të pikës 3 të nenit 15, pikën 3 të nenit 19, pikën 18 të nenit 

21, neni 40/3 në Ligjin nr.9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010. 

-Sa më sipër mbajnë përgjegjësi z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 

2020-2021, i cili nuk ka marrë masat për përllogaritjen e tarifës për sheshin e depozitimit dhe 

rrugën auto-pyjore. 

 

Përdorimi i të ardhurave. 

-Buxheti nga të ardhurat e veta për periudhën 2020-2021 është realizuar përkatësisht në vlerën 

60,048 mijë lekë dhe 54,620 mijë lekë, ku peshën kryesore brenda të ardhurave të veta, e zënë 

fondet e shpenzuara për shpenzime për paga dhe investime. 
 

Përdorimi i të ardhurave 2020-2021 
Art. Emertimi Te ardhurat e veta Te ardhurat e veta 

600 Paga 34,396 33,217 

601 Sigurime Shoqërore 5,840 5,437 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 6,693 6,176 

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 3,238 534 

231 Kapitale të Trupëzuara 10,432 5,369 
 Total 60,599 50,733 

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

 

-Observacionet e bëra nga përfaqësuesit e subjektit të audituar, për konstatimet e grupit 

të auditimit mbi administrimin e të ardhurave nga taksat, tarifat, qiratë etj, janë 

pasqyruar në aneksin nr.1, të projekt raportit të auditimit. 

 

-Mbështetur në kuadrin rregullator të cituar në krye të herës, detyrat e përcaktuara në 

rregulloren e brendshme të Bashkisë Skrapar, llojin e mangësive të identifikuar, si pasojë e 

veprimeve dhe mosveprimeve, ngarkohen me përgjegjësi: 

1.z. I. Ç., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar deri në Dhjetor të vitit 2019; 

2.z. T. L., ish Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 2020-2021; 

3.zj. R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore; 

4. zj. J. S., ish specialiste juriste; 

5. z. F. O., ish përgjegjës i sektorit juridik; 

6. z. A. M., ish Kryetar i Komunës Qendër; 

7. z. I. H., ish Kryetar i Komunës Leshnje; 

                                                      
53 Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 



112  

8. z. D. B., z. H. B., z. Xh. Ll. z. V. K., z. K. D. z. E. L., zj. L. N., z. B. H. dhe z. M. H., anëtarët 

e grupeve të punës që kanë hartuar raportet tekniko-ekonomike. 

  

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.798/12 prot., datë 16.01.2023, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit: 

Pretendimet e paraqitura nga subjekti i audituar, për marrëdhëniet kontraktore të trajtuara më 

sipër, janë të njëjta me ato të paraqitura mbi Akt Konstatimin nr. 6, të cilat janë trajtuar në 

Projekt Raportin e Auditimit, dhe nuk është paraqitur asnjë argument i ndryshëm apo 

dokumentacion i cili të konsiderojë ndryshimin e qëndrimit nga audituesit. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, për të arsye të cilat i kemi trajtuar në Projekt Raportin e 

Auditimit. 

 

2.3. Mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin në se pasqyrat 

financiare për vitin 2020 dhe 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë. 

 

2.3.1. Plotësia dhe saktësia në pasqyrimin e përmbajtjes së ngjarjeve ekonomike. 

2.3.2. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme të 

pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

2.3.3. Opinioni mbi pasqyrat financiare. 

 

1. Plotësia e shënimeve në pasqyrat financiare për të dhënë një pamje të përgjithshme 

të pozicionit financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë të njësisë. 

Për të arritur në opinionin, në se pasqyrat financiare për vitin 2020-2021, japin një paraqitje të 

vërtetë e të drejtë të pozicionit financiar, performancës financiare, aktiveve neto dhe fluksit të 

parasë, bazuar në kuadrin rregullator në fuqi dhe konkretisht, Udhëzimin e Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes e 

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

ndryshuar, u analizuan pasqyrat fiananciare të vitit 2020-2021, konkretisht: 

Pasqyrat Financiare të vitit 2020-2021. 

 Për auditimin e Pasqyrave Financiare të vitit 2020-2021 është marrë në shqyrtim 

dokumentacioni i mëposhtëm: 

- Pasqyrat financiare; 

- Centralizatori/Libri i madh; 

- Ditari i Bankës; 

- Ditari i Arkës; 

- Ditari i Magazinës; 

- Ditari i Pagesave;  

- Ditari i Veprimeve të ndryshme; 

- Aktrakordimet me Degën e Thesarit Skrapar; 

- Inventarët etj. 

 

Pasqyrat Financiare Vjetore të vitit ushtrimor 2020-2021 janë hartuar dhe depozituar me 

shkresën nr.1822 prot., datë 28.03.2022 në Degën e Thesarit Skrapar. 

 

Dokumentimi i rezultateve të auditimit: Nga audituesit u përgatit dokumentacioni i auditimit 
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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 Skrapar, është realizuar në mbështetje të kërkesave të 

kuadrit rregullator 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. 

 Pjesë përbërëse të Pasqyrave Financiare të vitit 2020-2021 janë: 

- Pasqyra e pozicionit financiar (F1); 

- Pasyra e performancës financiare (F2); 

- Pasqyra e flukseve monetare (F3); 

- Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto (F4); 

- Pyetësor dhe shënimet shpjeguese mbi pasqyrat financiare (F5); 

Pasqyrat statistikore: 

- Investimet dhe burimi i financimit (F6); 

- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, kosto historike (F7.a); 

- Gjendja dhe ndryshimet në aktivet afatgjata, vlera neto (F7.b); 

- Numri i punonjësve dhe fondi i pagave (F8); 

 Gjithashtu është është dhënë informacion mbi: 

Emrin e njësisë ekonomike raportuese, Bashkia Skrapar me NIPT K5.; 

Periudhën kontabël të mbuluar nga pasqyrat financiare, nga 01.01.2020-31.12.2021; 

- Monedhën e paraqitjes së pasqyrave financiare, në lekë; 

- Data e hartimit të Pasqyrave Financiare, 28.03.2022; 

- Përgatitur nga z. N. G.;  

- Pasqyrat Financiare janë dërguar në Degën e Thesarit Skrapar me shkresën nr.893 prot., 

datë 29.03.2021 për vitin 2020 dhe shkresën nr.914 prot., datë 30.03.2022, për vitin 2021, 

nënshkruar nga Kryetari i Bashkisë Skrapar z. A. M..  

Pjesë përbërëse e dokumentacionit mbi pasqyrat financiare dhe raportimin financiar janë 

Aktrakordimet mbi shpenzimet dhe të ardhurat me Degën e Thesarit Skrapar të konfirmuara 

dhe nënshkruara nga NZ dhe NA i Bashkisë Skrapar, Kontabilisti dhe Përgjegjësi i Degës së 

Thesarit Skrapar. 

-Mbajtja e kontabilitetit dhe funksionimi i llogarive sintetike me llogaritë analitike. Në këtë 

Bashki, kontabiliteti mbahet në mënyrë manuale, që e bën me risk të lart për sa i përket sigurisë 

në saktësinë  informacionit që marrim nga ky sistem kontabiliteti54. 
 

Nga auditimi i pasqyrave financiare u konstatua se: 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 468 “Debitorë të ndryshëm”. 

Situata: Llogaria nr. 468 “Debitorë të ndryshëm”, në fund të vitit 2020 pasqyrohet në vlerën 

83,543,320 lekë dhe në fund të vitit 2021 në vlerën 85,872,422, pra me një rritje në vlerën 

2,331,506 lekë. Për kontabilizimin e kësaj llogarie, pranë Drejtorisë së Financës duhet të 

raportojë Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dhe NJA 

                                                      
54 Analiza analitike e llogarive është pasqyruar në aneksin nr.1 të projekt raportit të auditimit. 
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për taksat dhe tarifat që administrohen prej tyre. Lëvizjet debitore dhe kreditore të kësaj llogarie 

përgjatë periudhës 2020-2021 pasqyrohen si më poshtë: 
NR. NJ.QEV.VENDORE Gjendje 31.12.2019 Shtesa  pakësime  Gjendje 31.12.2020 

1 Bashkia Skrapar 15,009,555 7,557,870 1,631,803 20,935,622 

2 Nj.Adm.Qender 15,266,059 2,208,694 4,404,715 13,070,038 

3 Nj.Adm.Potom 3,441,506 779,522 331,025 3,890,003 

4 Nj.Adm.Leshnje 1,916,601 281,795 89,034 2,109,362 

5 Nj.Adm.Çepan 4,995,674 4,745,851 553,904 9,187,621 

6 Nj.Adm.Vendreshe 1,716,300     1,716,300 

7 Nj.Adm.Bogove 14,786,119 538,312 32,676 15,291,755 

8 Nj.Adm.Zhepe 11,425,683     11,425,683 

9 Nj.Adm.Gjerbes 6,093,109 707,527 883,700 5,916,936 

  TOTALI 74,650,606 16,819,571 7,926,857 83,543,320 

 
NR. NJ.QEV.VENDORE Gjendje 31.12.2020 Shtesa  Pakesime  Gjendje 31.12.2021 

1 Bashkia Skrapar 21,424,242 4,321,500 3,450,250 22,295,492 

2 Nj.Adm.Qender 12,355,084 624,234 325,425 12,653,893 

3 Nj.Adm.Potom 4,002,314 369,432 263,800 4,107,946 

4 Nj.Adm.Leshnje 2,241,147 236,450 79,800 2,397,797 

5 Nj.Adm.Çepan 9,270,502 1,200,325 964,350 9,506,477 

6 Nj.Adm.Vendreshe 1,684,343 124,320 56,230 1,752,433 

7 Nj.Adm.Bogove 15,220,665 330,200 324,600 15,226,265 

8 Nj.Adm.Zhepe 11,425,683 335,200   11,760,883 

9 Nj.Adm.Gjerbes 5,916,936 254,300   6,171,236 

  TOTALI 83,540,916 7,795,961 5,464,455 85,872,422 

 

Ndërkohë sipas përllogaritjeve të grupit të auditimit, bazuar në të dhënat e vendosura nga 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, NJA dhe NSHP Bashkia Skrapar, lëvizjet debitore 

dhe kreditore të llogarive përkatëse, rezultoi se vlera e llogarisë nr.468 në fund të vitit 2021 

është kontabilizuar më pak për vlerën 18,203,372 lekë55. 

Situata e mësipërme ka ardhur si rrjedhojë e mos raportimit të debitorëve nga NSHP, mos 

përllogaritjes së kamat-vonesave, si dhe mos raportimit të saktë dhe të plotë të debitorëve sipas 

kategorive të ndryshme nga STTV dhe NJA Bashkia Skrapar. 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi, z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 

2021, zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim, z. G. H, Inspektor i taksave 

në NJA Qendër, z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, z. F. F., Inspektor i Taksave në 

NJA Gjerbës, zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, zj. F. C, Inspektor i taksave në 

NJA Potom, z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, z. S. B., Inspektor i taksave në NJA 

Cepan, z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë, z. T. L. ish Drejtor i NSHP dhe z. M. 

B., financier i NSHP Bashkia Skrapar. 

-Konstatohet se në pasiv të bilancit nuk pasqyrohet llogaria nr. 470 “Llogari në pritje – të 

ardhura për t’u marrë” (me kundërparti llogarinë nr.468), e cila kreditohet në momentin e 

konstatimit të të drejtave për t’u arkëtuar. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri: Ligji nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i 

ndryshuar, shkronja “ë”, pika 3, neni 12; 

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

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar, rubrika 2.3, 

paragrafi 21, shkronja “c”. 

Pikën 10 të Udhëzimit nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Neni 67 dhe 71 në Rregulloren e Brendshme për Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë 

Skrapar. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr.468 “Debitorë të ndryshëm”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

                                                      
55 Analiza e llogarisë 468 është pasqyruar në tabelën nr.1 në aneksin nr.1 të raportit përfundimtar të auditimit. 
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drejtë të përbërjes së debitorëve të Bashkisë Skrapar në fund të vitit 2021. Pasqyrat financiare 

nuk janë sipas formatit të miratuar dhe për rrjedhojë nuk japin informacion të plotë dhe të saktë. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

vlerësimin, si dhe kontabilizimin e plotë dhe të saktë të të drejtave të bashkisë për arkëtim nga 

të tretët, në llogarinë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” me kundërparti llogarinë nr. 470 “Të 

ardhura për t’u marrë”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 202 “Studime dhe kërkime”. 

Situata: Llogaritë e Klasës 20 “Aktivet Afatgjata Jo materiale”, përbëhen nga llogaria nr. 202 

“Studime dhe kërkime”, në vlerën 60,399,559 lekë në fund të vitit 2020 dhe 67,806,031 lekë 

në fund të vitit 2021, pra me një rritje në vlerën 7,406,472 lekë, që përfaqëson shtesat në këtë 

llogari nga projekte/studime të marra në dorëzim përgjatë vitit 2021, pasqyruar si më poshtë: 
Projekt-Ndertim i Palestres Multifunksionale 766,316 

Projekt-Sistemim Asfaltim Grepck,Strore,Blezenck 802,596 

Projekt-Rikonstruksioni Shkolles Vendreshe  118,560 

Projekt-Rikonstruksioni Shkolles Verzhezhe  119,000 

Projekt-Furnizim me uje i fshatrave Radesh,Verzhezhe, Munushtir,Vendreshe, Strore, Potom 5,600,000 

 

Në fund të vitit 2020 sipas formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” llogaria nr.202 “Studime dhe kërkime” paraqitet në vlerën 60,399,559 lekë, dhe në 

fund të vitit 2021 (kosto historike) në vlerën 67,806,031 lekë, si rrjedhojë e shtesave gjatë vitit 

në vlerën 7,406,472 lekë. 

Nga shqyrtimi i pasqyrës së aktiveve afatgjata F7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata (kosto historike)”, rezulton se për vitin 2020 dhe 2021 nuk është kryer amortizimi i 

llogarisë nr.202 “Studime dhe kërkime”, në vlerën 17,871,848 lekë (kosto historike + shtesa – 

pakësime * 15%) sipas normës 15% për aktivet afatgjata jomateriale. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri: Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, klasa 2 

“Aktivet Afatgjata” (përbërja dhe trajtimi kontabël). 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 202 “Studime dhe Kërkime”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe 

të drejtë në fund të vitit 2021, pasi është e mbivlerësuar për vlerën 17,871,848 lekë. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 202 “Studime dhe Kërkime”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarive nr.210 “Toka, troje, terrene” dhe llogarisë 

nr.211 “Pyje Plantacione”. 

Situata: Gjendja e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” në fund të vitit 2020, paraqitet në 

vlerën 2,843,818 lekë, e pa ndryshuar dhe në fund të vitit 2021. 

Në këtë llogari pasqyrohen vlerat e investimeve të kryera në vitet e mëparshme sipas aneksit 

në vijim: 

Analiza e llogaria 210-Toka, troje e terrene – viti 2020-2021 
Nr Përshkimi i aktivit  Vlera  

1 Rrethim Varreza Fshati Radesh  794,913 

2 Rrethim Varreza Fshati Dhores  456,905 

3 Blerje toke per varrezat e qytetit 1,592,000 

 Total  2,843,818 

 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se: 



116  

Në llogarinë 210 “Toka, Troje, Terrene”, nuk është pasqyruar: 

a)vlerat e truallit nën objekt dhe të truallit funksional, të objekteve si ndërtesat e shkollave, të 

kopshteve, të pallatit të kulturës, ndërtesat që ndodhen në Njësitë Administrative, etj, sipas 

inventarit të aktiveve afatgjata materiale, të pasqyruar në llogarinë nr.212 “Ndërtime e 

konstruksione”; 

b)vlerat e trojeve të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të ish Komunës Qendër, aktualisht 

NJA Qendër Bashkia Skrapar, përkatësisht me VKM nr.365, datë 27.03.2008 “Për miratimin e 

listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen, në pronësi 

ose në përdorim, të komunës qendër të qarkut të Beratit”; 

c)vlerat e trojeve të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të ish Komunës Bogovë, aktualisht 

NJA Bogovë Bashkia Skrapar, përkatësisht me VKM nr.420, datë 02.06.2010 “Për miratimin 

e listës paraprake të pronave të paluajtshme publike, shtetërore, që transferohen në pronësi ose 

në përdorim të komunës Bogovë, të Qarkut të Beratit”; 

d)vlerat e trojeve të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të NJA Potom, përkatësisht me VKM 

nr. 340, datë 19.4.2017 “Për miratimin e listës përfundimtare të pronave të paluajtshme publike, 

shtetërore, që transferohen në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Skrapar, Njësia 

Administrative Potom, të Qarkut të Beratit”; 

dh)vlera e terreneve sportive të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të NJA Vëndreshë, 

përkatësisht me VKM nr.458, datë 26.7.2018 “Për transferimin në pronësi të bashkive të 

pronave të paluajtshme shtetërore, që përdoren për kryerjen e veprimtarive sportive”, e 

ndryshuar. 

-Gjithashtu nuk është kontabilizuar vlera 2,030,000 lekë miratuar me VKB nr.09, datë 

22.01.2021, për zgjerimin e sipërfaqes me 2000 m2 të llojit truall për varrezat e qytetit. 

-Sa më sipër llogaria nr.210 është nënvlerësuar me vlerën 2,030,000 lekë, vlerë e matshme. 

 

Gjendja e llogarisë nr.211 “Pyje, kullota, plantacione” në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 

6,911,988 lekë, e pa ndryshuar dhe në fund të vitit 2021. Në këtë llogari pasqyrohen vlerat e 

investimeve të kryera për në pyllëzimin e kurorës së qytetit të Çorovodës në vitin 2016 dhe 

shërbimi i mbikëqyrjes së investimit, sipas aneksit në vijim: 
  Nr Përshkimi  i aktivit Vlera 

1 Pyllëzimi Kurorës Qytetit Çorovodes 6,851,988 

2 Mbikqyrje Pyllezimi Kurores Qytetit Çorovodes 60,000 

 Total  6,911,988 

 

Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se nuk janë kontabilizuar investimet e kryera për 

ripyllëzimin e sipërfaqeve pyjore/kullosore të hequra nga fondi pyjor, përkatësisht: 

- E.P Sijovë-Guhak në vlerën 118,020 lekë; 

- E.P Vllashka-Osojë në vlerën 988,128 lekë; 

- E.P Dobrenjë-Gjegovicë në vlerën 118,690 lekë; 

- E.P Guhak-Poliçan në vlerën 76,893 lekë; 

- E.P Devri-Terrovë në vlerën 403,202 lekë; 

-Investime të kryera nga komuna/aktualisht NJA të Bashkisë Skrapar në E.P Dobrenjë-

Tomorricë, në vlerën 306,450 lekë; 

- E.P Dobrenjë - Gjegovicë 89,500 lekë. 

Gjithsej = 2,100,883 lekë. 

-Sa më sipër llogaria nr.210 është nënvlerësuar me vlerën 2,100,883 lekë, vlerë e matshme. 

-Në llogarinë nr.211 “Pyje, kullota, plantacione”, nuk është pasqyruar vlera e pyjeve dhe 

kullotave në pronësi të Bashkisë Skrapar, të transferuara me VKM nr.433, datë 08.06.2016 

“Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të 

inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, 

e ndryshuar, pika 6, shtojca me nr.4, e cila përmban, listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave 
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që transferohen në pronësi të Bashkisë Skrapar, me numër rendor nga 1(një) deri 892 (tetëqind 

e nëntëdhjetë e dy).  

Ilustruar për:  

-Ekonominë Kullosore Therepel - Qeshibës, me sipërfaqe 290.5 Ha/2.905.000 m2 * 83 

lekë/m256 = 241,115,000 lekë. 

-Ekonominë Pyjore Devri - Terrovë, me sipërfaqe 2852.3 Ha/28.523.000 m2 * 100 lekë/m257 

= 2,852,300,000 lekë. Për këto sipërfaqe nuk është ngritur një grup pune me qëllim kryerjen e 

verifikimit fizik të tyre me qëllim përcaktimin e vlerës kontabël të llogarisë nr.211. Nuk është 

kryer inventarizimi dhe vlerësimi i aseteve për dy llogaritë e mësipërme. 

-Për llogaritë e mësipërme në Bashkinë Skrapar nuk ekziston një regjistër kontabël, ku të 

specifikohet analitiku i llogarisë, data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, 

vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia etj. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri: Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, Kap. III, neni 9, pika 

1.2 “Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë”; Udhëzimi nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar, pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe 

Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”. 

Ndikimi/Efekti: Llogaritë nr. 210 “Toka, troje, terrene” dhe nr. 211 “Pyje Plantacione”, nuk 

paraqet situatën e vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë masat e nevojshme për ngritjen e një 

grupi pune me qëllim kryerjen e verifikimit fizik dhe vlerësimin me vlerë financiare të 

sipërfaqeve të pyjeve, kullotave dhe plantacioneve, si dhe në vijim Drejtoria e Financës, të 

marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr.210 “Toka, 

Troje, Terrene” nr.211 “Pyje, kullota, plantacione”. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, për 

hartimin e regjistrit të aktiveve të njësisë, i cili minimalisht duhet të përmbajë: datën e hyrjes 

ose marrjes në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, 

datën e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së 

aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e 

shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes 

nga pronësia. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarive nr.213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore”. 

Situata:Gjendja e llogarisë nr.213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore” në fund të vitit 2020, paraqitet 

në vlerën kontabël neto 1,352,592,006 lekë dhe në fund të vitit 2021 në vlerën 1,481,139,888 

lekë, pra me rritje 128,547,882 lekë, teprica neto e shtesave të bëra gjatë vitit zbritur 

amortizimin e shtesave gjatë vitit. 

Nga analiza analitike e kësaj llogarie, konstatohet se është kontabilizuar si AQT, objekti 

“Rehabilitim i ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë” me 

vlerë 428,418,760 lekë, ndërkohë që projekti është akoma në proces pune. 

-Sa më sipër rezulton se llogaria nr.213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore” është mbivlerësuar për 

                                                      
56 Përcaktuar në VKM nr.89, datë 03.0.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në RSH”. 
57 Përcaktuar në VKM nr.89, datë 03.0.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në RSH”. 
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vlerën 428,418,760 lekë, vlerë e cila duhej të kontabilizohej në llogarinë nr. 231 “Investime në 

proces”. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri: Klasa 2 “Aktivet afatgjata”58 në Udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Llogaritë nr.213 “Rrugë, rrjete e vepra ujore”, nuk paraqet situatën e vërtetë 

dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator përkatës. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

vlerësimin, si dhe kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr.213, duke kryer veprimet 

e nevojshme në debi të llogarisë nr.231 dhe llogarisë 101 “Fondet bazë”. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 231 “Investime në proces”. 

Situata: Llogaria nr.231 “Investime në proces”, në mbyllje të vitit ushtrimor 2020 dhe në 

mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerën prej 0 lekë. Nga auditimi i ditarit të bankës, njoftimit 

të fillimeve dhe përfundimit të punimeve, faturave të mbërritura pë investime dhe të 

palikujduara në fund të vitit 2021, konstatohet se investimi me objekt “Rehabilitimi i 

ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar” ka 

filluar punimet më datë 23.06.2020 (njoftimi i fillimit të punimeve me shkresën nr.37, datë 

23.06.2020) dhe për këtë objekt deri në fund të vitit 2021 nuk është bërë asnjë akt-kolaudim. 

Vlera e financuar për këtë investim deri në 31.12.2021, për punime, mbikëqyrje, përjashtuar 

5% e garancive të punimeve për çdo likuidim të kryer është në vlerën 425,679,309 lekë, vlerë 

e cila duhej të kontabilizohej në llogarinë nr.231. 

-Gjithashtu konstatohet se për dy fatura të mbërritura më datë 23.12.2021 me vlerë gjithsej 

82,053,140 lekë janë kryer likuidime pjesore në vlerën 57,868,185 lekë, pra mbetur pa u 

likuiduar vlera 24,184,955 lekë, e cila duhej të kontabilizohej në debi të llogarisë nr.231 dhe 

kredi të llogarisë nr.404, sipas përcaktimit më poshtë: 

b) Për konstatimin e shpenzimeve për blerjen apo krijimin e aktivit:  

Debitohet 231 “Investime për aktive afatgjata materiale” në analizë shtate shifrore;  

Kreditohet 404 “Furnitorë për investime”. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri: Kreun 2, klasa 2 në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në 

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

pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 231 “Investime në proces”, nuk paraqet situatën e vërtetë dhe të 

drejtë në fund të vitit 2021, pasi llogaria nr. 231 është nënvlerësuar me vlerën 449,864,264 

lekë. 
Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, që të 

kryhet sistemimi në kontabilitet i llogarisë nr.231 “Investime në proces” dhe llogarive nr. 

213/212 sipas rastit, për objekte të cilat janë në proces punimesh. 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimi e Llogarisë nr.26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet”, sipas të 

dhënave të pasqyruara për vitin ushtrimor 2020 dhe 2021, vlera kontabël paraqitet në shumën 

                                                      
58 Hyrjet e AAGJM dokumentohen: Për blerjet, ku si dokumente shërbejnë: kontrata, fatura e furnitorit, dhe akti i marrjes në 

dorëzim ose fletë-hyrja (nëse janë aktive të magazinueshme). Për rrjedhim, Aktivet afatgjata, para se të vihen në shfrytëzim, 

pra të jenë funksionale, ato detyrimisht duhet të gjenden në proces, në formën e shpenzimeve që grupohen me analiza në 

llogarinë 23 “Investime”. 
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0 lekë. 

Situata: Nga shqyrtimi i ekstraktit historik të Shoqërisë Aksionare “Ujësjellës Kanalizime 

Skrapar Sh.A” me NIPT J., u konstatua se Bashkia Skrapar zotëron 100% të aksioneve të kësaj 

shoqërie ose 200.309 aksione me vlerë nominale 1,000 lekë secili, në total 200,309,491 lekë. 

-Pra sa më sipër llogaria nr.26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” është nënvlerësuar me 

200,309,491 lekë. 

Për sa më sipër mbanë përgjegjësi, z. N. G., Drejtor i Financës. 

Kriteri:  Urdhri i Ministrit nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare të 

Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 5 “Aktivet 

Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”. 

VKM nr.660, datë 12.9.2007 “për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe 

kanalizimeve Njësive të Qeverisjes Vendore”. 

VKM nr.63, datë 27.1.2016 “Për riorganizimin e operatorëve që ofrojnë shërbimin e furnizimit 

me ujë të pijshëm, grumbullimin, largimin dhe trajtimin e ujërave të ndotura”. 

Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”. 

Ndikimi/Efekti:  Llogaria nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Moszbatim i kuadrit rregullator. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, që të 

kryhen veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të 

llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi kontabilizimin e llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”. 

Situata: Llogaria 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”, sipas pasqyrës së pozicionit financiar 

të Bashkisë Skrapar, në fund të vitit 2020 paraqitet në vlerën 23,904,863 dhe në fund të vitit 

2021 paraqitet në vlerën 31,493,816 lekë, pra me një rritje me 7,588,953. Llogaria nr. 466 

“Kreditorë për mjete nën ruajtje” përfaqëson vlerën e garancisë së kontratave në masën 5%. 

Vlera e mësipërme është e rakorduar me Degën e Thesarit Skrapar59.  

Nga analiza e kësaj llogarie rezultoi se vlera në fund të vitit 2021, ka pasur në përbërje të 

llogarisë detyrime për garanci punimesh të bashkisë ndaj subjekteve private, garanci këto të 

cilave u ka kaluar afati i përcaktuar në kontratat përkatëse të investimit dhe përsëri janë akoma 

gjendje në llogarinë 466. Në mënyrë analitike, garancitë të cilave u ka kaluar afati i shlyerjes, 

si dhe objekti për të cilën është mbajtur kjo garanci ka përfunduar, paraqiten si më poshtë: 

 
Nr Objekti Vlera 

1 Rikonstruksion Lulishtja e Qytetit" 161,566 

2 "Rikonstruksion I Sistemit Ngrohjes Ndertesa e Gjimnazit" 588,123 

3 "Ndertim Abulance Tip. A-2 Çorovode" 52,967 

4 Ndertim Ujsjellesi Fshati Çepan Shtese Kontrate 164,466 

5 "Rikonstruksion I Pjesshem I Godines Bashkise Skrapar" 230,260 

6 "Punime ne rruge te brendeshme fshati Sharove" 144,434 

7 "Rikonstruksioni Zyreve te Ndermarrjes Sherbimit Pyjor" 180,760 

8 "Rikonstruksion I rrugeve Sharove,Veleshnje,Slatinj,Grepck" 432,948 

9 "Sistemim Perroj Gjerbesit ne Qender te Fshatit" 52,727 

10 "Rehabilitimi Skemes Ujitese Zaberzan" 720,486 

11 "Punime ne rruge te brendeshme Fshati Sharove Faza e II-te" 140,736 

12 "Furnizim me uje I fshatit Gradec" 549,855 

13 Ndertimi Ures Zhepe 145,512 

14 "Nderhurje reabilituese Pompa varisht" 88,819 

                                                      
59 Analiza e llogarisë 466 është pasqyruar në tabelën nr.2 në aneksin nr.1 të raportit përfundimtar të auditimit. 
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15 "Rikonstruksion Kanalit Ujites Fshati Munushtir" 81,936 

16 Rikonstr.Ura Dervish Iljas Leshnje 84,312 

17 "Rik.Kanalit HEC-Gjerbes.KUL Faza IIte Gjerbes" 126,627 

18 "Ndertim Kanali Ujites Fshati Strafick" 102,710 

19 "Rikonstruksion I Rruges Munushtir" 662,823 

20 "Rikonstruksion i Zyrave te MKZ" 240,098 

21 "Ndertim Lulishte Lagja 5 Shtatori" 150,216 

22 "Ndertimi Çatis Muzeut Çorovode" 88,800 

23 "Rikonstr.Shkolla fshati Gradec" 95,938 

24 "Mirmbajtje Rruge komunare Komuna Qender Viti 2014 12,155 

25 Rikonstruksion rruga Veseshte Komuna Qender 46,344 

26 Ndertimi Shkolles Back e Vjeter,Komuna Potom 51,833 

27 Ndertm Abulance Tip.A2 Fshati Zaberzan 37,424 

 Totali 5,434,875 

 

-Llogaria 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje” është mbivlerësuar për 5,434,875 lekë për vitin 

2021. 

Kriteri: Udhëzimi nr.8, datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, pika 3.2 

“Trajtimi kontabël dhe funksionimi i llogarive të të tretëve (klasa 4) – funksionimi kontabël i 

llogarive të tjera të klasës 4”. 

Ndikimi/Efekti: Llogaria nr. 466 “Kreditore për mjete nën ruajtje”, nuk paraqet situatën e 

vërtetë dhe të drejtë në fund të vitit 2021. 

Shkaku: Mos zbatim i akteve ligjore të kontabilitetit dhe parimeve kontabël. 

Rëndësia: I Lartë. 

Rekomandimi: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”, si dhe 

të njoftojë subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të likuiduar vlerën e 

garancisë, të cilave ju ka kaluar afati i përcaktuar në kontratë dhe investimi për të cilën është 

mbajtur garancia është marrë në dorëzim. 

 

Për sa më sipër mbajnë përgjegjësi: 

z. N. G., Drejtor i Financës për periudhën 2020-2021; 

z. S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 2021; 

zj. H. B. përgjegjëse e STTV nga muaji Mars dhe në vazhdim;  

z. G. H, Inspektor i taksave në NJA Qendër, për periudhën 2020-2021; 

z. N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë, për periudhën 2020-2021; 

z. F. F., Inspektor i Taksave në NJA Gjerbës, për periudhën 2020-2021; 

zj. L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë, për periudhën 2020-2021; 

zj. F. C, Inspektor i taksave në NJA Potom, për periudhën 2020-2021; 

z. Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë, për periudhën 2020-2021; 

z. S. B., Inspektor i taksave në NJA Çepan, për periudhën 2020-2021; 

z. N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë, për periudhën 2020-2021; 

z. T. L. Drejtor i NSHP, për periudhën 2020-2021; 

z. M. B., financier i NSHP, për periudhën 2020-2021. 

 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 125-136 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.798/12 prot., datë 16.01.2023, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit: 

Pretendimet e paraqitura nga subjekti i audituar për Pasqyrat Financiare, janë të njëjta me ato 

të paraqitura mbi Akt Konstatimin nr. 4, të cilat janë trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, 



121  

dhe nuk është paraqitur asnjë argument i ndryshëm apo dokumentacion i cili të konsiderojë 

ndryshimin e qëndrimit nga audituesit. 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, për të arsye të cilat i kemi trajtuar në Projekt Raportin e 

Auditimit. 

 

2.4. Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik. 

 

2.4.1. Programimi i nevojave dhe përgatitja e regjistrit të prokurimeve: 

Nevojat për prokurime janë realizuar duke marrë për bazë kërkesat nga secili sektor përfitues 

malli/shërbimi apo planit të investimeve të parashikuara për këtë vit ushtrimore. Programi i 

nevojave është bërë mbi bazën e një studimi të nevojave reale që ka njësia vendore për punë e 

shërbime mallra, të cilat janë miratuar me Vendim të KB sipas viteve përkatëse bashkë me 

ndryshimet gjatë vitit. 

 

Verifikimi i shpenzimeve të programuara me nivelin e fondeve të buxhetuara 

Për arritjen e objektivave dhe përmbushjen e misionit të auditimit, grupi i auditimit të KLSH-së, 

pasi u njoh me bazën ligjore mbi të cilën operohej në zbatimin e procedurave të prokurimit, duke 

u bazuar në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe 

rishikimit analitik të letrave të punës dhe ato në elektronikë marrë nga sistemi i SPE, u konstatuan 

shkelje të akteve ligjore/nënligjore të ligjit të prokurimit publik të cilat në mënyrë të hollësishme 

janë trajtuar, si vijon: 

Mbi bazën e dokumentacionit të paraqitur nga Bashkia Skrapar (regjistrat e parashikimit dhe 

realizmit), për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2021, të dhënat mbi procedurat e zhvilluara 

paraqiten në pasqyrën si më poshtë: 

 
Procedura 01/01/2020 - 31/12/2021 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 17 634,065,329 618,299,057 

  -Të hapura 5 597,314,665 582,258,673 

  - Kërkesë me propozim 12 36,750,664 36,040,384 

Sipas objekteve 17 634,065,329 618,299,057 

 -Objekte në fushën e investimeve 7 584,505,214 569,332,409 

 -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 10 49,560,115 48,966,648 

   Burimi: Hartuar nga grupi i KLSH, sipas të dhënave të regjistrave të subjektit Bashkia Skrapar 
 

Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2021, janë 

realizuar gjithsej 17 procedura me fond limit 634,065 mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 

618,299 mijë lekë, me një diferencë për vlerën 15,766 mijë lekë ose 2.5%, nga e cila: për vitin 

2020 janë realizuar gjithsej 10 procedura me fond limit 489,080 mijë lekë dhe vlerë kontrate 

484,604 mijë lekë dhe për vitin 2021 janë realizuar 7 procedura me fond limit 144,984 mijë lekë 

dhe vlerë kontrate 133,694 mijë lekë. 

Kanë marrë pjesë në procedura 34 OE/BOE dhe janë s’kualifikuar 10 OE/BOE ose 29%. 

Sipas llojit të aktivitet, konstatohet se në fushën e ndërtimit (investime), janë 7 procedura me 

fond limit 584,505 mijë lekë ose 92% e kontratave të lidhura dhe në të tjera janë 10 procedura 

me fond limit 49,560 mijë lekë. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 9 procedura ose 53% e procedurave të zhvilluara, ndërsa 

procedura me 1 OE të kualifikuar janë 13 procedura, ose 76% e tyre, veprime të cilat tregojnë se 

kriteret e aplikuara nga AK Bashkia Skrapar janë të rënduara të cilat direkt ose indirekt kanë çuar 

në uljen e numrit të operatorëve të kualifikuar. 
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Mbi bazën e materialitetit dhe riskut të bërë nga Grupi i KLSH, nga 17 procedura me fond limit 

634,065 mije lekë janë vlerësuar për auditim 11 procedura me fond limit 621,488 mijë lekë ose 

98% e fondit limit, ku shkeljet sipas procedurave dhe problematikave paraqitet si më poshtë 

vijon: 

 

Titulli i gjetjes 20: KLSH-ja, konstatoj së në procedurat e zhvilluara për periudhën 

01.01.2020 - 31.12.2021, janë konstatuar kritere jo në përputhje me volumin dhe natyrën e 

objektit që prokurohet dhe se OE të shpallur fitues nuk plotësojnë kriteret e DST, të miratuar 

nga AK-ja. 

 
Situata: Referuar të dhënave të pasqyrës mësipërme për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2021, 

janë realizuar gjithsej 17 procedura me fond limit 634,065 mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate 

618,299 mijë lekë pa TVSH, me një diferencë për vlerën 15,766 mijë lekë ose 2.5%, nga e cila: 

për vitin 2020 janë realizuar gjithsej 10 procedura me fond limit 489,080 mijë lekë dhe vlerë 

kontrate 484,604 mijë lekë dhe për vitin 2021 janë realizuar 7 procedura me fond limit 144,984 

mijë lekë dhe vlerë kontrate 133,694 mijë lekë. 

Grupi i KLSH-së, referuar vlerësimit të dhënave të materialitetit dhe riskut nga 17 procedura 

me fond limit 634,065 mije lekë janë vlerësuar për auditim 11 procedura me fond limit 621,488 

mijë lekë ose 98% e vlerës së fondit limit, nga e cila: për vitin 2020 nga 10 procedura me fond 

limit 489,080 mijë lekë janë audituar 6 procedura me fond limit 479,587 mijë lekë ose 98% e 

vlerës së fondit limit, dhe për vitin 2021 nga 7 procedura me fond limit 144,984 mijë lekë janë 

audituar 5 procedura me fond limit 141,901 mijë lekë ose 98% e fondit limit të prokuruar. 

Nga auditimi i 11 procedurave me fond limit 621,488 mijë lekë, janë konstatuar në shkelje të 

akteve ligjore e nënligjore të LPP, gjithsej 9 procedura, nga të cilat: në 7 procedura kriteret nuk 

janë në përputhje me llojin e procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt kanë çuar në 

mospjesëmarrjen e OE në procedura, në 2 raste procedura duhej të ndahej në lote për të rritur 

konkurrencën dhe në 8 procedura OE të shpallur fitues nuk janë në kushtet e plotësimit të 

kritereve të DST të miratuara nga AK, në vlerën 577,473 mijë lekë pa TVSH, veprime në 

kundërshtim me ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar nenet 2, 

20, 23, 24, 46, 47, 53, 55, 58, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik”, i ndryshuar, nenet 26, 27, 28, 61 konkretisht sipas periudhave: 

a- Për aktivitetin e vitit 2020, nga auditimi i 6 procedurave me fond limit 479,587 mijë 

lekë, u konstatuan në shkelje të akteve ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej procedura të 

audituara, ku në 4 raste kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet 

e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e 

OE në procedura, në 1 rast procedura duhej të ndahej në lote dhe në 5 raste OE i 

shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga 

AK Bashkia Skrapar, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre. 

b- Për aktivitetin e vitit 2021, nga auditimi i 5 procedurave me fond limit 141,901 mijë 

lekë, u konstatuan në shkelje të akteve ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej 4 procedura 

të audituara, ku në 3 raste kriteret e aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet 

e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e 

OE në procedura, në 1 rast procedura duhej të ndahej në lote dhe në 3 raste OE i 

shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga 

AK Bashkia Skrapar, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 136-170 

Kriteri: Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar: Neni 2, 

“Parimet e përzgjedhjeje”; Neni 20, “Mosdiskriminim”, Neni 23, “Specifikimet teknike”, 

Neni 24, “Anulimi i një procedure”, Neni 46, “Kualifikimi i ofertuesve”, pika 1, Neni 53, 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3: VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për miratimin e rregullave të 
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prokurimit publik”, i ndryshuar, Neni 26, pika 5, “Kontratat për punë publike”, Neni 27, pika 

3, “Kontratat e mallrave”, Neni 28, pika 2, “Kontratat e shërbimeve, Neni 61, pika 2, 

“Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit” Neni 74, pika 3, “Bashkimi i 

operatorëve ekonomikë”. 

Shkaku: Mos vlerësimi i drejtë i kritereve dhe në përputhje me procedurën e zhvilluar dhe 

aplikimi i kritereve të rënduara të cilat çojnë direkt ose indirekt në mospjesëmarrjen e OE. 

Ndikimi: Aplikimi i kritereve jo në mënyrë të argumentuar dhe në përputhje me procedurën, 

si dhe shpallja fitues e OE me mangësi në plotësimin e kritereve të DST për vlerën 577,473 

mijë lekë, për të cilën ngarkohen me përgjegjësi: anëtarët e NJHDT dhe KVO, sipas 

procedurave ku ato janë pjesëmarrës, ku rast pas rasti do trajtohen më poshtë. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Kryetari i Bashkisë Skrapar, në cilësinë e Titullarit të AK, të marrë masa që 

në komisionet e NJHDT dhe KVO, të emërojë persona me profil sipas llojit të procedurës dhe 

të trajnuar, të cilët në hartimin e kritereve të aplikohen kritere të cilat i përshtaten procedurës 

së zhvilluar, ndërsa në shpalljen fitues të OE të vlerësohen në maksimum kriteret e DST të 

miratuara nga AK, duke mos lejuar veprime me dy standarde në klasifikimin e tyre dhe të 

udhëhiqen nga kriteri kryesor “Çmimi më i leverdishëm”¸ midis OE pjesëmarrës, kjo për të 

bërë të mundur përdorimin më me efektivitet të fondeve të prokuruara për vlerën 577,473 mijë 

lekë. 
 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2020 – 31.12.2020 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetore. 

Për periudhën 01/01/2020 – 31/12/2020, nga Bashkia Skrapar referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve ka kryer gjithsej 10 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 489,080 mijë lekë 

pa TVSH dhe vlerë kontrate të lidhur prej 484,604 mijë lekë pa TVSH, me një vlerë ulje nga 

fondi limit në shumën 4,476 mijë lekë pa TVSH ose 1 %. Sipas llojit të procedurave dhe natyrës 

të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 

Procedura 01/01/2020 - 31/12/2021 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHSEJ 10 489,080,753 484,604,583 

         -Të hapura 2 459,737,027 455,774,959 

        - Kërkesë me propozim 4 29,343,726 28,829,624 

Sipas objekteve 10 489,080,753 484,604,583 

  -Objekte në fushën e investimeve 5 470,260,909 465,870,095 

  -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 5 18,819,844 18,734,488 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 24 OE/BOE, nga të cilat janë s’kualifikuar 10 OE/BOE. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 4 procedura ose 40 % e procedurave të zhvilluara, ndërsa 

procedura me 1 OE të kualifikuar janë 8 ose 80% e tyre, veprime të cilat tregojnë se kriteret e 

aplikuara nga AK Bashkia Skrapar janë të rënduara të cilat direkt ose indirekt kanë çuar në 

uljen e numrit të operatorëve të kualifikuar. 

Nga auditimi i 6 procedurave me fond limit 479,587 mijë lekë u konstatuan në shkelje të akteve 

ligjore/nënligjorë të LPP, gjithsej procedura të audituara, ku në 4 raste kriteret e aplikuara nga 

AK nuk janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat direkt ose 

indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura, në 1 rast procedura duhej të ndahej në lote 

dhe në 5 raste OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të 

miratuara nga AK Bashkia Skrapar, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre në vlerën 472,404 

mijë lekë, si më poshtë vijon: 

1. Tenderi me objekt: “Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe kosha për mbetjet”, me 

këto të dhëna: 
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1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe kosha 

për mbetjet” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.18, datë 08/04/2020 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.18 , datë 08/04/2020 

1. T. H. – (Spec. B.Njerëzore dhe 

Jurist)                                             

2. E. Y.  – (Spec. Prokurimesh) 

3. A. S. – (Ekspert i Jashtëm, Ing. 

Mekanik) 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.07, datë 08/04/2020 

1. N. G. – (Kryetar)                                             

2. B. M. – (Anëtar) 

3. S. H. – (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

Propozim”  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

7,739,245 - lekë pa tvsh 

6.Oferta fituese: 

OE “T.” shpk” me ofertë  7,699,745 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

22/06/2020, me afat 20 ditë 

7.Diferenca me fondin limit:  

39,500 - lekë pa tvsh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 26/05/2020 

9.Burimi Financimit: Fonde të tjera 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE 

b)Skualifikuar 3 OE 

c) Kualifikuar 1 OE  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka 

 

 

Titulli i gjetjes: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për ndarje në lote të procedurës 

dhe në vlerësimin e ofertave. 

Situata: -Në shpalljen e kësaj procedure, e cila ka për objekt blerjen e 1 mjeti për largimin e 

mbetjeve, dhe kosha për mbetje, AK nuk ka marrë parasysh faktin se mallrat objekt prokurimi 

nuk janë të njëjta, dhe si e tillë kjo procedurë duhej të shpallej me lote, kjo për të krijuar 

mundësinë e OE të cilat mund të paraqesin oferta vetëm për njërin nga mallrat objekt prokurimi, 

pasi forma e ndjekur nga AK është në kundërshtim me parimet dhe qëllimin e rregullave të 

prokurimit publik. 

Vlerësimi i kritereve: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3/a të DST për punë të ngjashme 

për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të vogël se 30% e vlerës së përllogaritur të kontratës 

që prokurohet dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit nga data e hapjes së ofertave per 

koshat, pasi OE nuk ka paraqitur asnjë kontratë që lidhet me koshat e mbetjeve sipas objektit 

të kontratës. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.g të DST e cila kërkon katalogë për të 2 llojet e 

mallrave ku të përfshihen edhe specifikimet teknike të hollësishme. Katalogët do pranohen në 

formë elektronike nëpërmjet sistemit elektronik të prokurimit në një nga gjuhët ndërkombëtare. 

Lidhur me këtë kriter, OE ka paraqitur 2 dokumente në të cilat paraqiten kosha për mbetje dhe 

një mjet pastrimi. Dokumenti mban identifikimin e OE T. shpk, dhe specifikime sipas 

parametrave të kërkuar në DST. Këto dokumente nuk plotësojnë formën e duhur, pasi nuk janë 

katalogë të prodhuesit, por të OE ofertues, në të cilën nuk përcaktohet origjina e mallit, si dhe 

specifikimet përkatëse, pasi të dhënat e pasqyruara nuk janë në formën e një dokumenti 

origjinal të mallit.  

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 139-142 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për ndarjen në lote dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP z. T. H., z. E. Y. dhe z. A. S., si dhe anëtarët e KVO z. 

N. G., z. B. M. dhe znj. S. H.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 7,699 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 
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Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.798/12 prot., datë 16.01.2023, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit: 

Në lidhje me piken 1  të projekt raportit të auditimit  faqe  139,  “ Blerje Mjeti për 

largimin e mbetjeve dhe kosha për mbetjet”, keni dalë në qëndrimin se kemi të bëjmë me 

një mjet me specifika të veçanta,  që kanë të bëjnë me mënyrën e drejtpërdrejte me pastrimin  

dhe kërkohen nga  OE pjesëmarrës qe te kenë  kontrata që ngjasojnë me objektin e prokurimit. 

Nga verifikimi rezulton se OE, T., shp.k ka paraqitur si punë të ngjashme mjet zjarrfikës, i cili 

është një mjet me specifika të veçanta dhe jo thjesht një mjet i zakonshëm apo kamion. Ky 

plotëson katërcipërisht punën e ngjashme. Mendimi juaj se duhet si punë e ngjashme 

detyrimisht mjet pastrimit, nuk  është ligjore,  pasi kjo do të  ndikonte në pjesëmarrjen e OE. 

 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Pranohen observacionet për kontratat e ngjashme për mjetin duke e konsideruar të 

argumentuar përmbushjen e kriterit nga ana juaj. 
 

 

2. Tenderi me objekt: “Mbrojtje nga gërryerja e lumit të Çorovodës pranë ish - Vilave”, 

me këto të dhëna: 

 
2. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Mbrojtje nga gërryerja e lumit të Çorovodës 

pranë ish-Vilave” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.30, datë 25.06.2020. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.30, datë 25.06.2020 

1. Xh. S. – (P. Prokurime)                                             

2. Xh. Ll.  – (P. Finance) 

3. G. M. – (Topograf) 

3.Komisioni  Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.11, datë 12.06.2020 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. N. G. – (Anëtar) 

3. B. M. – (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

Propozim” . 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

4,386,666 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

BOE "2." sh.p.k & "A. C." sh.p.k me ofertë  

4,338,876 lekë pa tvsh - me lidhje kontrate 

datë 05/10/2020, me afat 60 dite. 

7.Diferenca me fondin limit:  

47,790 - lekë pa tvsh. 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 14/09/2020. 

9.Burimi Financimit: Vetë Financim. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 

OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE . 

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

13.Përgjigje Ankesës nga 

APP apo KPP,  Nuk ka. 

 

 

Titulli i gjetjes 23: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-

në nr. 632, datë 15.07.2015 e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 15.07.2011 “Për aftësinë 

që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me 

çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1 ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  

“6.Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

2.Kërkesa e pikës 2/a e cila kërkon ndër të tjera 1 inxhinier ndërtimi, është e tepërt dhe jo në 
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përputhje me volumet e punimeve. Janë kërkuar njëkohësisht disa inxhinier që të jenë drejtues 

teknik në licencën e shoqërisë, ndër ta edhe 1 inxhinier ndërtimi. Sa më sipër janë kërkesa të 

fryra. Gjithashtu kërkesa e pikës 2/b në DST, e cila kërkon 5 manovratorë për mjetet e rënda, 

ka kërkuar ndër dokumentet e nevojshme për tu paraqitur, të disponojnë edhe Policat e 

Sigurimit të Aksidenteve Personale. Kjo kërkesë është e tepërt dhe e pambështetur në ligj. 

Gjithashtu AK nuk ka mbajtur të njëjtin standard si në procedurat tjera, ku kërkesën për 

manovratorë nuk e ka shoqëruar me kërkesën për polica sigurimi personale. Është kërkesë e 

tepërt. 

3.Kërkesa e pikës 3 në DST, e cila kërkon nga OE të kenë në stafin e tyre një specialist ndërtimi 

i certifikuar për sigurinë dhe shëndetin në punë, është kërkesë e hartuar gabim, pasi në vijim të 

kësaj kërkese, konkretisht në pikën a, kërkohet të paraqitet certifikata “koordinator i sigurimit 

teknik për mbrojtjen dhe shëndetin në punë” për inxhinierin. Sa më sipër, në rastin e parë 

kërkohet specialist, ndërkohë në vijim të kërkesës kërkohet inxhinier. Kërkesa të tilla konfuze, 

mund të ndikojnë në paraqitjen dhe përmbushjen e kritereve nga OE. 

4.Kërkesa e pikës 4 në DST e cila kërkon nga kandidati ofertues të deklarojë me shkrim për 

Drejtuesin Teknik të Punimeve, i cili duhet të jetë i përfshirë në licencën e shoqërisë dhe të 

deklarojë se është i pa angazhuar në kontrata tfjera dhe se do jetë i pranishëm gjatë gjithë kohës 

që kryhen punimet në objekt, është kërkesë në kundërshtim me UKM nr. 2, datë 13.05.2005, 

Kreu I, pika 2. “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, i cili përcakton se Për vlera me vlerë 

të plotë të preventuar mbi 30,000,000 lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë 

të plotë në objekt i diplomuar në inxhinieri ndërtimi. Ky tender ka fond limit 4 386 666 lekë 

ose 6 herë më e ulët se vlera e kërkuar për të deklaruar drejtuesin teknik se nuk është i 

angazhuar në kontrata të tjera. 

Vlerësimi i ofertave: 1.OE “2.” shpk, nuk përmbush kriterin e pikës 2.2/c të DST për 

likuidimin e taksave dhe tarifave vendore në çdo vend ku ka ushtruar aktivitetin për vitet 2018, 

2019 dhe 2020. Ky OE, ka deklaruar punën e ngjashme të lidhur me Bashkinë Poliçan, në 

kontratën me objekt “Rivitalizimi i tre lagjeve në qytetin Poliçan” e lidhur me datë 10.03.2020. 

Ky OE nuk ka paraqitur asnjë vërtetim që provon se ka likuiduar detyrimet pranë Bashkisë 

Poliçan për vitin 2020, sipas kërkesës në DST. 

2.OE “2.” shpk nuk përmbush kriterin e pikës 1/a të DST e cila kërkon nga OE 1 mjek, ku në 

rast bashkimi operatorësh, secili prej tyre duhet të disponojë mjekun. OE “2.” nuk provon se 

disponon mjekun sipas kërkesës në DST. 

3.BOE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.5 të DST për mjetin Fadromë me goma. Për të 

përmbushur këtë kriter, është paraqitur nga OE “A. C.” shpk deklarata doganore me nr. R 

18398, ku përshkrimi i mallit është Fadromë më goma, FR 35 e vitit 1992. Për këtë mjet, i cili 

është vetëlëvizës me goma, nuk disponon dokumentet e nevojshme si Lejen e Qarkullimit, 

Policën e Sigurimit, Certifikatën e Kontrollit Teknik, etj. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 141-144 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP znj. Xh. S., znj. Xh. Ll. dhe z. G. M., si dhe anëtarët e 

KVO znj. R. Ll., z. N. G. dhe z. B. M.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 4,338 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

3. Tenderi me objekt: “Mbrojtje nga lumi Guhak në krahun e majtë në zonën e quajtur 

Verori, Çorovodë”, me këto të dhëna: 
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3. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Mbrojtje nga lumi Guhak në krahun e majtë në 

zonën e quajtur Verori, Çorovodë” 

1.Urdhër Prokurimi:  

Nr.34, datë 30.06.2020. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.34, datë 30.06.2020 

1. Xh. S. – () 

2. A. L. – (inxhinier)                                             

3. Xh. Ll.  

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 13, datë 30.06.2020 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. N. G. – (Anëtar) 

3. B. M. – (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E hapur”  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

18,485,686 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

BOE “D. C.” shpk me ofertë  

16,859,910 pa tvsh - Lekë, me lidhje 

kontrate datë 19.08.2020, me afat 80 

dite   

7.Diferenca me fondin limit:  

1,625,776 - lekë pa tvsh. 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 03.08.2020. 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit.  

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11.Ankimime AK,  

1.R. C. nr. 2063 prot., datë 

07.07.2020 (për kriteret); 

2.Sh. shpk nr. 2064 prot., 

07.07.2020 (për kriteret). 

 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka. 

 

 

Titulli i gjetjes 24: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.3 e DST e cila kërkon një punësim mesatar 

prej të paktën 90 punonjës për periudhën Prill 2018 – Prill 2020, është kërkesë jo në 

përputhje me rregullat e prokurimit publik, pasi periudha e kërkuar prej 2 vitesh ose 25 muaj 

për stafin e nevojshëm është periudhë relativisht e gjatë, e cila nuk i shërben AK dhe nuk 

mbështetet ligjërisht. AK duhej të minimizonte periudhën e kërkuar pasi shtrirja e saj në 2 vite 

mund të përbëjë kufizim për OE. Në pikën 8 të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 

“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet e drejta e AK për të 

kërkuar dëshmi për fuqinë punëtore për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar 

afate, të cilat në diskrecion të AK mund të vendosen, por në çdo rast të jenë të argumentuara 

dhe të tilla që ti shërbejnë konkurrencës dhe të mos jenë penguese për OE. Në rastin konkret, 

periudha 2 vjeçare është relativisht e gjatë.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.4/a e DST e cila kërkon ndër të tjera 2 inxhinier ndërtimi, 1 inxhinier 

ndërtimi profili gjeoteknik, 1 inxhinier ndërtimi profili strukturist, 1 urbanist, 1 inxhinier 

mekanik, 2 inxhinier hidroteknik, të cilët duhet të figurojnë drejtues teknik në licencën e 

shoqërisë, është kërkesë kufizuese dhe e paargumentuar. Për inxhinierët hidroteknik dhe të 

ndërtimit, AK duhej të mjaftohej me të paktën njërin nga inxhinierët të jetë drejtues teknik dhe 

pjesa tjetër do mjaftonte të ishin pjesë e shoqërisë. Kërkesat tjera për 1 inxhinier ndërtimi 

strukturist dhe 1 inxhinier ndërtimi gjeoteknik, të cilët njëkohësisht të figurojnë drejtues teknik, 

janë sërish kërkesa të fryra dhe jo në raport me llojin dhe volumet e punimeve, detyra të cilat 

mund ti kryej shumë mirë një inxhinier ndërtimi. Gjithashtu, kërkesa për 1 urbanist nuk është 

në përputhje me objektin e prokurimit, dhe aq më pak të jetë edhe ky drejtues teknik. 

3.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 15.07.2011 “Për aftësinë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”, pika 1 ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  

“6.Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 
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Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.4/a e DST/e e DST e cila kërkon 1 punonjës specialist zjarrfikës nuk 

është në përputhje me objektin e prokurimit.  

5. Lidhur me kërkesën për disponimin e mjeteve të nevojshme për zbatimin e kontratës, ndër 

të tjera është kërkuar që për mjetet e marra me kontratë qiraje, duhet që në kontratë të 

specifikohet objekti i prokurimit. Kjo kërkesë është e paargumentuar dhe e pambështetur në 

ligj. Përsa kohë OE disponojnë kontrata për marrje mjetesh me qira të cilat janë të vlefshme, 

nuk kanë pse të lidhin kontrata të reja vetëm për të specifikuar objektin e prokurimit, duke rritur 

njëkohësisht edhe kostot materiale dhe kohore të operatorëve. 

Vlerësimi i kritereve: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.4 të DST për 1 nga 2 inxhinierët 

e ndërtimit, të cilët duhet të figurojnë si drejtues teknik në licencën e shoqërisë. OE ka deklaruar 

2 inxhinierë ndërtimi, konkretisht E.B. i cili përmbush kriteret, dhe inxhinierin e ndërtimit B. 

Ç. i cili nuk figuron si drejtues në licencën e shoqërisë, në kundërshtim me kriterin e vendosur 

në DST. 

2.OE nuk përmbush kriterin për 1 mjek. Për të përmbushur këtë kriter është paraqitur 

dokumentacion për punonjësen M. Ç., e cila rezulton se ka licencën për ushtrimin individual  

të profesionit mjeke jashtë afateve të vlefshmërisë, pasi ka skaduar me datë 02.07.2020. 

3.OE nuk përmbush kriterin për 1 kamion minimumi 20 Ton, 2 kamionë minimumi 15 Ton, 2 

kamionë minimumi 10 Ton, Autobot Uji, Ekskavator me goma, Autobetoniere, Autopompë 

betoni dhe autopirun. Për mjetet e mësipërme janë paraqitur kontrata qiraje konkretisht për 

mjetin me targa AA553ZA (25) me subjektin D. C., për mjetin me targa DR2919D (16.7 Ton) 

me subjektin Ilir Zela, për mjetin me targa AA360ND (16) ton me subjektin Xh. R., për mjetin 

me targa AA526KD (12.5Ton) me subjektin R., për mjetin me targa KJ9218A (12.9 Ton) me 

subjektin A. shpk, për mjetin me targa AA805YX me subjektin N. K., për ekskavatorin me 

targa ACMT7 me subjektin N. shpk, për autovinçin me targa AA206NJ me subjektin A. H., 

për mjetin autobetoniere me targa AA741TZ me subjektin D. shpk, për mjetin autopirun me 

targa A1 me subjektin N. shpk.  

-Në DST është përcaktuar ekzaktësisht që për mjetet e marra me qira, në kontratën e saj të 

përcaktohet objekti i prokurimit, ndërkohë që për mjetet e mësipërme, në asnjërën prej tyre nuk 

është përcaktuar objekti i prokurimit sipas kërkesës në DST, duke mos dhënë garancitë e 

nevojshme për AK. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 145-148. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP znj. Xh. S., z. A. L. dhe znj. Xh. Ll., si dhe anëtarët e 

KVO znj. R. Ll., z. N. G. dhe z. B. M.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 16,859 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

4. Tenderi me objekt: “Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave 

Çerenisht dhe Sharovë”, me këto të dhëna: 

 
4. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit të Çorovodës 

dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.16, datë 11.03.2020 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.16, datë 11.03.2020 

1. A. L. – (Jurist)                                             

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr. 4, datë 1403.03.2020 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             
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4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E hapur”  

2. F. H. - (Specialist)                      

3. T. H. – (Specialist)        

4. Xh. Ll. – 

5. S. H. -              

2. L. Z. - (Anëtar)                      

3. N. G. – (Anëtar) 

4. B. M. – (Anëtar) 

5.A. Ç – (Anëtar) 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

441,251,341 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

BOE “Sh. I” Shpk  & “F.” shpk me 

ofertë  438,915,049 pa tvsh - Lekë, me 

lidhje kontrate datë 20.05.2020, me afat 

2 vjet.   

7.Diferenca me fondin limit:  

2,336,292 - lekë pa tvsh. 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 16.04.2020. 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 25: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.2 e DST e cila kërkon kategorinë e 

zbatimit të licencës NP-1E, NP-3D, NP-4D, NP-7G, NP-9E, NP-11D, NP-12E, NS-4D, NS-

8D, NS-10D, janë kërkesa të ekzagjeruara dhe jo në raport me vlerën e punimeve konkrete 

sipas preventivit. Shumica e kategorive të kërkuara janë për punime me vlerë mbi 100 milion, 

200 milion dhe mbi 800 milion lekë. Theksohet se zërat konkretë që lidhen me kategoritë e 

cituara më sipër nuk janë në vlerën e caktuar për të kërkuar kategoritë D, E apo G lë licencës. 

Është kërkesë kufizuese, dhe jo në raport me vlerën e punimeve, e cila pengon konkurrencën 

ndërmjet operatorëve ekonomikë.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.3 e DST e cila kërkon një punësim mesatar prej të paktën 90 punonjës 

për periudhën Shkurt 2018 – Janar 2020, është kërkesë jo në përputhje me rregullat e 

prokurimit publik, pasi periudha e kërkuar prej 2 vitesh ose 24 muaj për stafin e nevojshëm 

është periudhë relativisht e gjatë, e cila nuk i shërben AK dhe nuk mbështetet ligjërisht. AK 

duhej të minimizonte periudhën e kërkuar pasi shtrirja e saj në 2 vite mund të përbëjë kufizim 

për OE. Në pikën 8 të nenit 26 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave 

të prokurimit publik” i ndryshuar, përcaktohet e drejta e AK për të kërkuar dëshmi për fuqinë 

punëtore për ekzekutimin e objektit të prokurimit, pa përcaktuar afate, të cilat në diskrecion të 

AK mund të vendosen, por në çdo rast të jenë të argumentuara dhe të tilla që t’i shërbejnë 

konkurrencës dhe të mos jenë penguese për OE. Në rastin konkret, periudha 2 vjeçare është 

relativisht e gjatë.  

3.Kërkesa e pikës 2.3.4 e DST e cila kërkon ndër të tjera 2 inxhinier hidroteknik, 2 inxhinier 

ndërtimi, 1 inxhinier ndërtimi profili gjeomatik, 1 inxhinier elektronik drejtimi automatik, 2 

inxhinier elektrik njëri nga të cilët të jetë në drejtim energjetik dhe 1 inxhinier mekanik, të cilët 

duhet të figurojnë drejtues teknik në licencën e shoqërisë, si dhe të figurojnë në listëpagesa 

për periudhën Shkurt 2019 e në vazhdim, është kërkesë kufizuese dhe e paargumentuar. Për 

inxhinierët hidroteknik dhe të ndërtimit, AK duhej të mjaftohej me të paktën njërin nga 

inxhinierët të jetë drejtues teknik dhe pjesa tjetër do mjaftonte të ishin pjesë e shoqërisë. E 

njëjta situatë vlen edhe për 2 inxhinierët elektrik, 1 elektronik etj të cituar më sipër, ku AK do 

duhej të mjaftohej me kërkesën që OE të dispononin këta inxhinierë pa qenë nevoja të jenë 

drejtues teknik. Gjithashtu, kërkesa që stafi i mësipërm i inxhinierëve të figurojë në lisëpagesa 

për periudhën Shkurt 2019 e në vazhdim, që korrespondon me një periudhë 1 vjeçare, është 

kërkesë kufizuese, sidomos me disa prej profileve të inxhinierëve si ai i ndërtimi profili 

gjeomatik, inxhinieri elektronik me drejtim automatik, për të cilët AK do duhej të mjaftohej që 

të disponohej me kontratë pune, pa e lidhur domosdoshmërisht periudhën 1 vjeçare në 

listëpagesa.  

3.1. Në vijim janë kërkuar staf tjetër, ku ndër të tjera kërkohet 1 Restaurator i cili të figurojë 6 
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muajt e fundit pjesë e shoqërisë. Edhe kjo kërkesë është kufizuese. Nuk argumentohet nevoja 

për Restaurator, dhe njëkohësisht kërkesa që të figurojë 6 muajt e fundit i punësuar në shoqëri. 

Duhej të mundësohej edhe me kontratë pune për objektin e prokurimit.  

4. Kërkesa për 1 inxhinier menaxhim mjedisor i pajisur me licencë për vlerësimin në fushën 

“Tokë bujqësore, toke pyjore, kullote, livadh dhe toke të pafrytshme), e lëshuar nga Komisioni 

i Posaçëm i Dhënies së Licencave Profesionale pranë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë, kërkesa për 1 auditues energjie të pajisur me certifikatë për auditimin e energjisë 

lëshuar nga shoqëri të akredituara të cilët duhet të figurojnë të punësuar për periudhën Gusht 

2019 – Janar 2020, është tjetër kërkesë kufizuese për OE. AK duhet të konsideronte faktin që 

për staf të specializuar sa më sipër, do duhej që kërkesën të mundësonte edhe me kontratë për 

shërbimin që lidhen me objektin e procedurës, pa qenë nevoja të figurojë në listëpagesa për 

periudhën e cituar. Gjithashtu, kërkesat për auditues energjie nuk janë në përputhje me objektin 

e prokurimit. 

5.Kërkesa për 1 mjek është kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e 

cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 15.07.2011 “Për aftësinë që duhet të plotësojnë 

punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të 

shëndetit në punë”, pika 1 ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  

“6.Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

6. Kërkesa që kandidati ofertues të përcaktojë me anë të një deklarate drejtuesin teknik të 

punimeve i cili duhet të jetë i përfshirë në licencë të shoqërisë dhe me eksperiencë pune 

minimumi 10 vjet, është kufizuese, e paargumentuar dhe e pambështetur në ligj. Në momentin 

që inxhinieri disponon licencën përkatëse të lëshuar nga institucionet certifikuese, konsiderohet 

me ekspertizën e nevojshme për drejtimin e punimeve. Vendosja e eksperiencës minimumi 10 

vjet, përbën kufizim për OE.  

7. Kërkesa sipas së cilës do të organizohet një vizitë në kantier 3 ditë para zhvillimit të tenderit, 

për paraqitjen e mostrave HDPE, me raport testimet dh certifikatat ISO të prodhimit, si dhe 

pajisja nga institucioni me vërtetim, ku në rast mos paraqitje përbën kusht s’kualifikimi, është 

kërkesë e paligjshme, kufizuese dhe jo në përputhje me rregullat e LPP. Së pari kjo kërkesë 

zhduk fshehtësinë e procesit, duke bërë të identifikueshëm operatorët ekonomik pjesëmarrës. 

Së dyti, mos paraqitja në kantier, nuk është kriter teknik i cili tregon kapacitetin teknik të 

operatorëve, dhe në këto kushte nuk mund të penalizosh konkurrencën nëpërmjet këtyre 

kritereve diskriminuese. 

Vlerësimi i ofertave: Është skualifikuar OE “G.” shpk me ofertë në vlerën 439,825,557, i cili 

rezulton se nuk përmbush kriteret e kualifikimit, evidentuar edhe nga KVO. 

Lidhur me BOE të shpallur fitues rezultojnë mangësitë si vijon: 

1.OE “Sh. I” shpk, i cili ka marrë përsipër kryerjen e 80% të punimeve, nuk përmbush kriterin 

për kategoritë e licencës NS-10D dhe NS-20C. Ky OE i ka të dyja kategoritë e kërkuara në 

nivelin A e cila nuk është në përputhje me kërkesën e NJP të përcaktuar në DST. 

2.BOE nuk përmbush kriterin për mjetin spërkatëse bitumi. Të dy OE kanë paraqitur të njëjtin 

mjet, konkretisht mjetin e OE F. shpk, për të cilën është paraqitur një faturë tatimore shitje nga 

subjekti C. M. shpk, në të cilën specifikohet kamion i përdorur me bot për spërkatje asfalti, 

viti 1981 Tip Fiat, për të cilën është paraqitur edhe një deklaratë doganore me nr. R 42927. I 

njëjti mjet i deklaruar nga F. shpk, rezulton i dhënë me qira edhe subjektit “Sh. I” shpk. Për 

këtë mjet, i cili përcaktohet kamion i përdorur me bot për spërkatje, nuk është paraqitur asnjë 

dokument tjetër i nevojshëm për kamionin, siç janë leja e qarkullimit, dokumentet e pronësisë, 

të kolaudimit dhe polica e sigurimit. 
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3.BOE nuk përmbush kriterin për 1 mjet të tipit grejder. Janë paraqitur 2 mjete të OE “F.” shpk 

për të cilat janë paraqitur si dokument deklaratat doganore. Këto mjete figurojnë sipas 

parametrave dhe fotove të paraqitura mjete me goma vetëlëvizëse, për të cilat është e 

nevojshme pajisja e tyre me dokument pronësie të mjetit, leje qarkullimi, akt kolaudimi dhe 

policë sigurimi, të cilat i mungojnë mjeteve të paraqitura. 

Nënkontraktimi: Sipas DST, është përcaktuar që në këtë kontratë të pranohet nënkontraktimi. 

Në dokumentacionin e paraqitur nga BOE, është deklarata e nënkontraktimit me shoqërinë L. 

shpk, e përcaktuar në masën 39.99%. Është paraqitur njëkohësisht Kontrata e Nënkontraktimit 

Nr. 2154 Rep., 453 Kol., datë 10.04.2020, ku kjo shoqëri merr përsipër të kryej punimet në 

masën 39.99%, duke deklaruar se zotëron pajisjet e nevojshme, është i specializuar në punë të 

tilla, garanton personalin e nevojshëm, etj. Bashkëlidhur kësaj kontrate, është edhe preventivi 

i punimeve i cili përcakton pjesët takuese që merr përsipër kjo shoqëri.  

b.Nga shqyrtimi i dosjes së procedurës që lidhet me dokumentacionin e mbajtur nga KVO, 

rezulton se nuk ka asnjë dokument i cili të përcaktojë vlerësimin dhe miratimin e këtij 

komisioni lidhur me shoqërinë L. në cilësinë e nënkontraktorit. Veprimet e mësipërme, janë në 

kundërshtim me pikën 5 të nenit 74 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, i cili përcakton se: 
5.Përpara lidhjes së kontratës, ofertuesi i shpallur fitues duhet t’i dorëzojë autoritetit kontraktor një 

kopje të noterizuar të marrëveshjes së nënkontraktimit dhe dëshminë e kualifikimeve e të kërkesave 

teknike të nënkontraktorit, në mënyrë të tillë që autoriteti kontraktor të mund të miratojë 

nënkontraktimin. Komisioni i vlerësimit të ofertave vlerëson nëse nënkontraktori plotëson 

kërkesat e nenit 45 të LPP, si dhe zotëron kualifikimet teknike për pjesën e punës e të shërbimeve 

që do të kryejë ose për mallrat që do të furnizojë. 

Sa më sipër, rezulton se KVO nuk ka miratuar nënkontraktimin, dhe nuk ka pasqyruar asnjë 

procesverbal/raport përmbledhës që lidhet me plotësimin e kërkesave të këtij OE të nenit 45 të 

LPP, dhe zotërimin e kualifikimeve teknike për pjesën e punës që ka marrë përsipër për të 

kryer.  

c.Nga shqyrtimi i dosjes fizike dhe dokumentacionit të paraqitur nga shoqëria L. shpk, rezulton 

se ky OE nuk përmbush kriteret teknike për pjesët e punës së marrë përsipër sipas marrëveshjes, 

konkretisht: 

1.Nuk përmbush pikën 2.3.1 të DST për punët e ngjashme. Ky OE, ka paraqitur 3 kontrata të 

lidhura me OSHEE me objekt “Zhvillimi i rrjetit 20Kv, kabinave 20/0.4 Kv dhe rrjetit ABC në 

zonën e Bushatit, Loti IV”, “Fuqizimi i N/Stacionit të Traktorëve 110/35/20/6 Kv”, “Furnizim 

vendosje e Shunt reaktorit 400 kv 120 MV Ar, Sistemit Total të monitorimit të tij, konfigurim 

në sistemin SCADA, furnizimin dhe vendosjen e Traktit 400 kv në N/st Zemblak si dhe kryerjen 

e të gjitha punimeve civile me këtë projekt”. Kontratat e mësipërme, nuk konsiderohen punë të 

ngjashme lidhur me objektin e prokurimit i cili është rehabilitim ujësjellësi. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.2 të DST për kategorinë e licencës NP1-B. Ky OE ka 

marrë përsipër punime që përkojnë me këtë kategori licence me vlerë mbi 20 milion lekë, për 

të cilën kërkohet kategoria B, ndërkohë ky OE disponon kategorinë A. 

-OE nuk përmbush kriterin e pikës NP-7C. Ky OE ka marre përsipër kryerjen e punimeve ne 

vlerën 95 milion lekë, që përkon me kategorinë C të licencës të cilën nuk e disponon.  

-OE nuk disponon kategoritë NP-12, NS-18 dhe NS-19 të licencës. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.4 të DST për inxhinier hidroteknik dhe inxhinier 

ndërtimi drejtues teknik në licencën e shoqërisë. Nuk ka paraqitur asnjë inxhinier të këtyre 

profileve, ndërkohë që ka marrë përsipër punime për të cilat duhen këta inxhinierë.  

Referuar mangësive të mësipërme, rezulton se subjekti “L.” shpk, i cili ka marrë përsipër sipas 

akt marrëveshjes së nënkontraktimit kryerjen e 39.99% të punimeve që përkojnë me vlerën 

175,522,128 lekë pa tvsh, nuk përmbush kriteret e nevojshme për tu kualifikuar, dhe në këto 

kushte, sipas pikës 6 të nenit 75 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” AK do duhej të vijonte lidhjen e kontratës me operatorët 
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ekonomik të shpallur fitues, duke mos miratuar nënkontraktimin.  

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 148-159. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve, vlerësimin e ofertave dhe 

nënkontraktimit, duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP z. A. L., z. F. H., z.. T. H., znj. 

Xh. Ll. dhe znj. S. H., si dhe anëtarët e KVO znj. R. Ll., z. L. Z., z. N. G., z. B. M. dhe znj. A. Ç. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 438,915 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Projekt Raportit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni me shkresën nr.798/12 prot., datë 16.01.2023, për sa më poshtë: 

Pretendimi i Subjektit: 

Në lidhje me spërkatësen e bitumit, ne te cilën ju i referoheni ligjit  nr. 8308 “ Për transportin 

rrugor” , KREU V “Transporti i mallrave të rrezikshëm”,  është i shfuqizuar me ligjin nr. 

118 datë 13.12.2012. Ne projekt raport jeni shprehur, se - mjetet qe përmbajnë lëndë 

bituminoze  konsiderohen  te rrezikshme  për te cilat duhet dhe leje transporti për lende te 

rrezikshme nga ana juaj ne ketë raport nuk është përcaktua një bazë ligjore,  nëse bitumi 

përfshihet  në listën e mallrave te rrezikshme.  

Gjithashtu, nga ana juaj nuk është  reflektuar asnjë  akt ligjor,  ku te përcaktohen  se ky mjet  

duhet te regjistrohet ne regjistrat publik. 

Qëndrimi juaj është i pabazuar dhe nuk qëndron. 
 

Qëndrimi i Grupit të Auditimit: 

Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Pranohen observacionet tuaja për certifikatën e transportit për mjete të rrezikshme, pasi 

argumentoni ndryshimet ligjore që lidhen me transportin e lëndëve të rrezikshme.  

 

5. Tenderi me objekt: “Sistemimi i ambienteve të jashtme dhe terrenet sportive të shkollës 

"Kahreman Ylli”, me këto të dhëna: 

 
5. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Sistemimi i ambienteve të jashtme dhe terrenet 

sportive të shkollës "Kahreman Ylli"” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.31, datë 25.06.2020. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.31, datë 25.06.2020 

1. A. L. – (Dr. Urbanistike) 

2. Xh S.  –  

3. Xh. Ll. –  

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.12, datë 25.06.2020 

1. R. Ll. – (Kryetar) 

2. N. G. – (Anëtar)                                             

3. B. M. – (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

Propozim”. 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

4,970,550 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “F.” shpk” me ofertë  4,593,780 lekë pa 

tvsh - me lidhje kontrate datë 31/08/2020, 

me afat 60 dite 

7.Diferenca me fondin limit:  

376,770 - lekë pa tvsh.  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 03/08/2020. 

9.Burimi Financimit: Vetë Financim. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11.Ankimime AK,  

Ka 

OE “A.” sh.p.k., Nr.2279 Prot., 

date 22.07.2020, arsyeja – 

Kriteret. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Ka 

Nr. 2279/1 Prot, date 24.07.2020. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka. 
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Titulli i gjetjes 26: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.4 e DST e cila kërkon një punësim mesatar 

prej të paktën 50 punonjës për periudhën Janar 2020 – Prill 2020, është e paargumentuar në 

raport me volumin e punimeve. Është numër shumë i lartë. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.4/2/a e DST e cila kërkon 1 Agronom për natyrën e punimeve, i cili të 

figurojë në listëpagesë të paktën 6 muajt e fundit, është kërkesë kufizuese, që lidhet me 

periudhën e caktuar prej 6 muajsh në listëpagesën e shoqërisë. Kjo kërkesë duhej të mundësohej 

edhe vetëm me kontratë shërbimi, dhe jo domosdoshmërisht të lidhej me prezencën e tij në 

listëpagesë, pasi kërkesat për agronom nuk janë thelbësore për disponimin në shoqëritë e 

ndërtimit dhe kërkesa të tilla pengojnë konkurrencën ndërmjet operatorëve ekonomikë.  

3.Kërkesa e pikës 2.3.5 në DST e cila kërkon ndër të tjera kontejner stacionar, kamion kokë 

tërheqës, dhe rimorkio ose gjysmë rimorkio, janë kërkesa të tepërta dhe të paargumentuara. Së 

pari kërkesa për kontejnerin, NJP nuk ka ndjekur standard të njëjtë si në procedurat tjera të 

prokuruara, ku nuk është paraqitur një kërkesë e tille, e cila nuk i shërben procedurës dhe nuk 

mund të klasifikohet si kriter teknik i veçantë. Ndërkohë që kërkesa për kamion kokë tërheqës, 

bashkë me rimorkion dhe gjysmë rimorkion, janë të fryra dhe jo në përputhje me natyrën e 

punimeve. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.5/2.B e DST e cila kërkon nga OE Impiant prodhim inertesh dhe 

impiantin e prodhimit të betonit me QKL për të cilat kërkohet të paraqiten: 

1. Raport Testim te Materialeve Inert Granil, Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 2012. 

Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 2012. 

2. Raport Testimi te materialeve Inerte Rërë e Lare Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 2012. 

Metoda e Testimit S SH EN 933- 1; 2012. 

3. Raport Testimi nga Impianti i Prodhimit  metoda e testimit  S SH  EN 12390 -1: 3 2009 , 

SSH –EN  12390 1: 3 – 2009 për mostrën e betonit. 

4. Raport Testimi nga Impianti i Prodhimit i Ujit për Beton, metoda e testimit S SH EN 1008 

: 2002. 

5. Testimet e mësipërme duhet te jene nga Laborator i akredituar konform  S SH   ISO/EN 

17025;2006. 

6. Raport i testimeve duhet te jete sipas standardeve ne fuqi bazuar ne ligjin Nr.9290 date 

07/10/2004 “Për Produktet e Ndërtimit”. Raport testimet duhet te jene  6 – mujorin e fundit. 

-Lidhur me këtë kërkesë, sqarohet nuk është e argumentuar, dhe nuk i shërben AK, i cili në 

raste të ngjashme për kontrata me vlera më të mëdha dhe më komplekse, nuk e ka të shoqëruar 

këtë kërkesë me raport testimet sa më sipër. Gjithashtu, kjo kërkesë nuk gjen mbështetje ligjore 

dhe nuk argumentohet nga AK. Lidhur me materialet që vendosen në vepër, sipas Udhëzimit 

nr. 3, datë 15.02.2001 ”Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, në pikën të 

tij përcakton se është mbikëqyrësi ai që miraton përdorimin e materialeve në vepër.... 

Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.2/c të DST për likuidimin e 

taksave dhe tarifave nga administrata e qeverisjes vendore ku ka ushtruar aktivitetin për 3 vitet 

e fundit 2018, 2019 dhe 2020. Ky OE ka deklaruar si punë të ngjashme kontratën e lidhur me 

Bashkinë Skrapar për “Rikonstruksion i Shkollës Vëndreshë” e lidhur me datë 07.05.2018, 

ndërkohë nuk ka paraqitur asnjë dokument se ka likuiduar taksat vendore pranë kësaj bashkie 

për këtë vit, në kundërshtim me kërkesën në DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 159-162. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP z. A. L., znj. Xh. S. dhe znj. Xh. Ll., si dhe anëtarët e 

KVO znj. R. Ll., z. N. G. dhe z. B. M.. 
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Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 4,593 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Procedurat e periudhës 01.01.2021 – 31.12.2021 

 

-Verifikimi i shpenzimeve të programuara në nivelin e fondeve të buxhetore. 

Për periudhën 01/01/2021 – 31/12/2021, nga Bashkia Skrapar referuar të dhënave të regjistrit të 

prokurimeve ka kryer gjithsej 7 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 144,984 mijë lekë 

pa TVSH dhe vlerë kontrate të lidhur prej 133,694 mijë lekë pa TVSH, me një vlerë ulje nga 

fondi limit në shumën 11,290 mijë lekë pa TVSH ose 7.8 %. Sipas llojit të procedurave dhe 

natyrës të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 

Procedura 01/01/2021 - 31/12/2021 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 7 144,984,576 133,964,474 

        - E Hapur 3 137,577,638 126,483,714 

        - Kërkesë me propozim 4 7,406,938 7,210,760 

Sipas objekteve 7 144,984,576 133,964,474 

  -Objekte në fushën e investimeve 2 114,244,305 103,452,314 

  -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 5 30,740,271 30,242,160 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 10 OE/BOE, të cilët janë kualifikuar. Procedura me 1 

(një) OE janë gjithsej 5 procedura ose 71 % e procedurave të zhvilluara, ndërsa procedura me 1 

OE të kualifikuar janë 5 ose 71% e tyre, veprime të cilat tregojnë se kriteret e aplikuara nga AK 

Bashkia Skrapar janë të rënduara të cilat direkt ose indirekt kanë çuar në uljen e numrit të 

operatorëve të kualifikuar.- Referuar të dhënave të materialitetit dhe riskut, grupi i auditmit nga 

7 procedura prokurimi të zhvilluara me fond limit 144,984 mijë lekë, vlerësoj për auditimin e 5 

procedure me fond limit 141,901 mijë lekë ose 97.8% e vlerës së fondit limit.  

- Nga auditimi i 5 procedurave me fond limit 141,901 mijë lekë, u konstatua se janë në shkelje 

të akteve ligjore/ nënligjorë të LPP, gjithsej 4 procedura të audituara, ku në 3 raste kriteret e 

aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, veprime të cilat 

direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura, në 1 rast procedura duhej ndarë 

në lote dhe në 3 rast OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST 

të miratuara nga AK Bashkia Skrapar, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, në vlerën 105,019 

mijë lekë pa TVSH, si më poshtë vijon: 

 

6. Tenderi me objekt: “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 

2021”, me këto të dhëna: 

 
6. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të 

shkollës së mesme 2021” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.01, datë 22.01.2021. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.01, datë 22.01.2021 

1. T. H. – (Spec. B.Njerëzore dhe 

Jurist)                                             

2. E. Y.  – (Spec. Prokurimesh) 

3. M. B. – (Spec. Ushqimi) 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.01, datë 22.01.2021 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. N. G. – (Anëtar) 

3. S. J. – (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

Propozim”.  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

1,569,360 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “S. T.” shpk me ofertë  1,568,515 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

26/02/2021, me afat deri më 

31/12/2021. 

7.Diferenca me fondin limit:  

845 - lekë pa tvsh. 
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8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 08/02/2021. 

9.Burimi Financimit: Vetë Financim. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE.  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 36: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në ndarjen e procedurës 

në lote dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: -Në shpalljen e kësaj procedure, e cila ka për objekt blerjen e ushqimeve për konviktin 

e nxënësve, AK nuk ka marrë parasysh faktin se mallra objekt prokurimi nuk janë të njëjta, dhe 

si e tillë kjo procedurë duhej të shpallej me lote, kjo për të krijuar mundësinë e OE të cilat 

mund të paraqesin oferta vetëm për njërin nga mallrat objekt prokurimi, pasi forma e ndjekur 

nga AK është në kundërshtim me parimet dhe qëllimin e rregullave të prokurimit publik. 

Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin për 1 mjet ATV dhe 1 mjet ATP. Për të 

përmbushur këtë kriter janë paraqitur mjetet me targa AA726VH dhe AA455RN, për të cilët 

OE nuk ka paraqitur lejen për transport mallrash, në kundërshtim me DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 163-164. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për aplikimin e loteve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP z. T. H., z. E. Y. dhe znj. M. B., dhe anëtarët e KVO 

znj. R. Ll., z. N. G. dhe z. S. J.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 1,568 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

7. Tenderi me objekt: “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë”, me këto të 

dhëna: 

 
7. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe 

Kakrukë” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.08, datë 02.02.2021. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.08, datë 02.02.2021 

1. Xh. S. – (P. Prokurimesh)                                             

2. A. L.  – (Dr. Urbanistike) 

3. F. H. – (Ing. Hidroteknik) 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.03, datë 02.02.2021 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. Xh. Ll. – (Anëtar) 

3. B. M. – (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” . 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

100,106,094 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “D. C.” shpk me ofertë  89,363,792 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

08/04/2021, me afat 12 muaj. 

7.Diferenca me fondin limit:  

10,742,302- lekë pa tvsh. 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 22/03/2021. 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.2/a/b e DST e cila kërkon kategorinë e 

zbatimit të licencës NP-1D, NP-9C, NP-12D, NS-4D, NS-8D, janë kërkesa të ekzagjeruara dhe 

jo në raport me vlerën e punimeve konkrete sipas preventivit. Shumica e kategorive të kërkuara 
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janë për punime me vlerë mbi 100 milion lekë, ndërkohë sipas preventivit të punimeve, zërat 

konkretë për këto kategori punimesh nuk janë në këto vlera, pasi edhe vet vlera e gjithë projektit 

është 100 milion lekë, ndërkohë që kategoritë e kërkuara duhet të jenë në përputhje me zërat 

konkret të punimeve në preventiv. Theksohet se zërat konkretë që lidhen me kategoritë e cituara 

më sipër nuk janë në vlerën e caktuar për të kërkuar kategoritë D të licencës. Është kërkesë 

kufizuese, dhe jo në raport me vlerën e punimeve, e cila pengon konkurrencën ndërmjet 

operatorëve ekonomikë.  

2.Kërkesa e pikës 2.3.4/a e DST e cila kërkon ndër të tjera 2 inxhinier ndërtimi, 2 inxhinier 

mekanik, 2 inxhinier mjedisi, 2 inxhinier hidroteknik si dhe 2 inxhinier elektrik, të cilët duhet 

të figurojnë drejtues teknik në licencën e shoqërisë, është kërkesë e fryrë, kufizuese dhe e 

paargumentuar. AK duhej të mjaftohej me të paktën njërin nga inxhinierët të jetë drejtues 

teknik dhe pjesa tjetër do mjaftonte të ishin pjesë e shoqërisë.  

3.Kërkesa e pikës 2.3.4/e DST e cila kërkon 1 mjek, është kërkesë në kundërshtim me VKM-

në nr. 632, datë 15.07.2015 e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 108, datë 15.07.2011 “Për aftësinë 

që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet e specializuara, që merren me 

çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1 ku përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  

“6.Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

4.Kërkesa e pikës 2.3.4/gj e DST e cila kërkon ndër të tjera 1 inxhinier Auditues Energjie me 

certifikatë për auditimin e energjisë, 1 ekspert zjarrfikësi dhe 2 punonjës të pajisur me 

certifikatën përgjegjës për sigurimin dhe kontrollin e cilësisë sipas ISO 9001:2015, janë 

kërkesa të fryra dhe jo në përputhje me objektin e prokurimit. AK nuk ka argumentuar nevojën 

për stafin e mësipërm. Lidhur me kërkesën për 2 punonjës me certifikatën përgjegjës për 

sigurimin dhe cilësinë sipas ISO 9001:2015, sqarohet se kjo kërkesë është e fryrë, pasi 

shoqërisë i është kërkuar njëkohësisht disponimi i kësaj certifikate ISO, dhe kërkesa e dubluar 

që kjo të disponohet edhe nga 2 punonjës tjerë, përbën kufizim për OE. 

5.Kërkesa e pikës 2.3.8 e DST e cila kërkon nga OE të jenë të pajisur me licencë lëshuar nga 

QKB për shërbime ndërhyrëse higjeno – shëndetësore (Deritizim, Dezinfektim, Dezinsektim), 

Kodi II.8.B, është kërkesë e tepërt, e paargumentuar dhe jo në përputhje me objektin e 

prokurimit. AK për punë të ngjashme nuk ka mbajtur të njëjtin standard, ku në raste të ngjashme 

nuk ka kërkuar licenca të tilla, të kërkuara më sipër. Janë kërkesa kufizuese. 

6.Kërkesa e pikës 2.3.10 e DST e cila kërkon nga OE të jenë të pajisur me licencë lëshuar nga 

QKB për shërbime ekspertize, studim dhe përgatitje e projekteve mbi masat mbrojtëse nga 

zjarri, Kodi 1.2.A, është kërkesë jo në përputhje me objektin e prokurimit, dhe si e tillë është e 

tepërt dhe nuk i shërben qëllimit të kontratës. 

Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.5 të DST pasi ka mangësi lidhur 

me mjetet e paraqitura të cilat nuk janë në përputhje me kërkesat e DST, dhe konkretisht: 

-Për mjetet kamionë mbi 20 Ton, janë paraqitur mjetet me targa AV, marrë me qira nga subjekti 

D. shpk. Kontrata e qirasë për këtë mjet, nuk është lidhur për këtë objekt prokurimi sipas 

kërkesës në DST. Për mjetin me targa AA me qiradhënës D. C., rezulton se leja e qarkullimit 

është e palexueshme në rubrikën që përcakton kapacitetin e mjetit, ndërkohë që edhe kontrata 

e qirasë për këtë mjet, nuk është lidhur për këtë objekt prokurimi sipas kërkesës në DST. 

-Për mjetet kamionë me kapacitet mbajtës 10-20 Ton, janë paraqitur 3 mjete me targa AB, AL 

dhe AA. Kontrata e qirasë për këto mjete, nuk është lidhur për këtë objekt prokurimi sipas 

kërkesës në DST. 

-Për mjetin kamion me vinç 6-7 Ton, polica e sigurimit është e palexueshme, çka e bën të 

pamundur të identifikohet ky dokument me mjetin konkret të deklaruar. 
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-Për mjetet fadroma, 2 nga 3 mjetet e paraqitura nuk përmbush kriteret, pasi mjetet me targa 

A8 dhe A8 nuk kanë paraqitur certifikatën e kontrollit teknik të mjeteve, sipas kërkesës në 

DST. 

-Për mjetin Mini Dumper, mjeti i paraqitur rezulton mjet vetëlëvizës me goma, për të cilin 

duhej të paraqiteshin dokumentet e nevojshme si leja e qarkullimit, polica sigurimit, certifikata 

e kontrollit teknik, të cilat nuk i disponon. 

-Për mjetin Autobot Uji, është marrë me qira mjeti me targa A.G nga subjekti A. D., kontrata 

e qirasë e të cilit nuk përcakton objektin e prokurimit sipas kërkesës në DST. 

-Për mjetin Autovinç, mjeti i marrë me qira me targa A. H nga subjekti A. H., kontrata e qirasë 

e të cilit nuk përcakton objektin e prokurimit sipas kërkesës në DST. 

-Për mjetet rrul me kapacitet jo më pak se 18 Ton dhe jo më pak se 8 Ton, janë deklaruar 2 

mjete të marra me kontratë qiraje nga subjekti B. shpk dhe I. shpk, kontratat e të cilave nuk 

përcaktojnë objektin e prokurimit sipas kërkesës në DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 164-168 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP znj. Xh. S., A. L. dhe F. H., si dhe anëtarët e KVO-së 

znj. R. Ll., znj. Xh. Ll. dhe z. B. M.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 89,363 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

8. Tenderi me objekt: “Restaurimi i fasadave të objekteve të lagjes 5 Shtatori Çorovodë”, 

me këto të dhëna: 

 
8. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Restaurimi i fasadave të objekteve të lagjes 5 

Shtatori Çorovodë” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.07, datë 02.02.2021. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.07, datë 02.02.2021 

1. Xh. S. – (P. Prokurimesh)                                             

2. A. L.  – (Dr. Urbanistike) 

3. G. M. – (Topograf ) 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.02, datë 02.02.2021 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. Xh. Ll. – (Anëtar) 

3. B. M. – (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E Hapur” . 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

14,138,211 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “I.” shpk me ofertë  14,088,522 lekë 

pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

21/05/2021, me afat 10 muaj. 

7.Diferenca me fondin limit:  

49,689 - lekë pa tvsh.  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 14/04/2021. 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit dhe 

Vetë Financim. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE . 

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.4/d DST e cila kërkon 1 mjek, është 

kërkesë në kundërshtim me VKM-në nr. 632, datë 15.07.2015 e cila ka ndryshuar VKM-në nr. 

108, datë 15.07.2011 “Për aftësinë që duhet të plotësojnë punëmarrësit, personat dhe shërbimet 

e specializuara, që merren me çështjet e sigurisë dhe të shëndetit në punë”, pika 1 ku 

përcaktohet se: 

“Pas pikës 5, të kreut II, shtohet pika 6, me përmbajtje si më poshtë vijon:  
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“6.Punëdhënësit e grupeve “A” dhe “B”, në zbatim të pikës 2, të kreut II, të këtij vendimi, për 

çdo 700 punëmarrës, sigurojnë shërbimin mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës. 

Ndërsa punëdhënësit e grupeve “C” dhe “D”, për çdo 1500 punëmarrës, sigurojnë shërbimin 

mjekësor në ndërmarrje nëpërmjet mjekut të punës të kontraktuar nga jashtë. 

2.Kërkesa e pikës 2.3.6 e DST e cila kërkon një vizitë në kantier në datë 01.04.2021 ku OE do 

pajisen me vërtetim për pjesëmarrjen, dhe mungesa e vërtetimit të mësipërm është shkak për 

s’kualifikim, është kërkesë e paargumentuar dhe jo në përputhje me rregullat e LPP. Kërkesa 

të tilla janë diskriminuese dhe nuk i shërbejnë AK, por përbën shkak për identifikim të OE 

potencial.  

Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3.3 të DST për likuidimin e 

taksave vendore për vitin 2020. Ky OE ka deklaruar si punë të ngjashme kontratën e lidhur me 

subjektin S. shpk me objekt “Rehabilitimi i anës 110 v të Nënstacionit Fushë Arrëz”, lidhur 

me datë 01.08.2020. Nga dokumentacioni i paraqitur, rezulton se ky OE nuk ka likuiduar 

detyrimet vendore pranë kësaj bashkie për vitin 2020, në kundërshtim me DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 168-170. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP znj. Xh. S., z. A. L. dhe z. G. M., si dhe anëtarët e 

KVO-së znj. R. Ll., znj. Xh. Ll. dhe z. B. M.. 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 14,088 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

9. Tenderi me objekt: “Studim projektim për furnizimin me ujë të fshatrave Radësh, 

Vërzhezhë, Orizaj, Munushtir, Vëndreshë e dytë, Strorë, Potom”, me këto të dhëna: 

 
9. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:  “Studim projektim për furnizimin me ujë të fshatrave 

Radësh, Vërzhezhë,Orizaj, Munushtir, Vëndreshë e dytë, Strorë, Potom” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.09, datë 02.02.2021. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.09, datë 02.02.2021 

1. Xh. S. – (P. Prokurimesh)                                             

2. A. L.  – (Dr. Urbanistike) 

3. F. H. – (Ing. Hidroteknik) 

3.Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Nr.04, datë 02.02.2021 

1. R. Ll. – (Kryetar)                                             

2. Xh. Ll. – (Anëtar) 

3. B. M. – (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Shërbim 

Konsulence”.  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

23,333,333 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “H.” shpk me ofertë  23,031,400 

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

10/05/2021, me afat 3 muaj. 

7.Diferenca me fondin limit:  

301,933 - lekë pa tvsh. 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 10/03/2021. 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 OE 

b)Skualifikuar 0 OE,  

c) Kualifikuar 2 OE. 

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP, Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, në aplikimin e kritereve. 

Situata: Hartimi i kritereve: 1.Kërkesa e pikës 2.3.4/1 e DST e cila kërkon staf kryesor në 

licencën e shoqërisë në pozicionin drejtues teknik, në pikën g ka kërkuar ndër të tjera Ekspert 

të vlerësimit në mjedis. Kjo kërkesë nuk është në përputhje me VKM-në nr. 42, datë 16.04.2008 

“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”. 
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Sipas pikës 1 të Kreut IV “Drejtuesi Teknik i Shoqërisë dhe Papajtueshmëria me këtë detyrë, 

përcaktohet se Drejtuesi Teknik i shoqërisë është personi me arsimin universitar përkatës 

(përcaktuar në lidhjen 5). Sipas lidhjes 5, nuk figuron asnjë pozicion pune drejtues teknik 

Ekspert për vlerësimin në mjedis. Në këto kushte, kriteri nuk është në përputhje me aktet ligjore 

dhe nënligjore në fuqi.  

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 170. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NjP znj. Xh. S., z. A. L. dhe z. F. H.. 

Ndikimi: Ndikon në numrin e operatorëve ekonomikë pjesëmarrës. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga anëtarët e KVO dhe NjP janë paraqitur 

observacionet e administruara në KLSH me nr. 798/7 prot., datë 16.01.2023 si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit:  Pretendimet e paraqitura nga subjekti i audituar, konkretisht nga anëtarët 

e Njësisë së Prokurimit dhe anëtarët e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave të Bashkia Skrapar, në 

përgjithësi janë të njëjta me ato të paraqitura mbi Akt Konstatimin nr. 10 dhe 11, të cilat janë trajtuar 

në Projekt Raportin e Auditimit, dhe nuk është paraqitur asnjë argument i ndryshëm apo dokumentacion 

i cili të konsiderojë ndryshimin e qëndrimit nga audituesit. 

Ndryshimet e pranuara janë reflektuar në Raportin Përfundimtar të cituara në rastet ku janë bërë 

ndryshimet përkatëse. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, pasi nuk argumentohen nga ana juaj. Sqarimet e dhëna nuk kanë 

mbështetje ligjore dhe nuk provohen në mënyrë shteruese me dokumentacionin e paraqitur, dhe në këto 

kushte nuk merren ne konsideratë. 

 

Mbi auditimi e procedurave të prokurimit publik për periudhën 01.01.2020 – 31.12.2021 

nga Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Skrapar. 

 

Për periudhën 01/01/2020 – 31/12/2021, nga NSHP, Bashkia Skrapar referuar të dhënave të 

regjistrit të prokurimeve ka kryer gjithsej 6 procedura prokurimi me vlerë të fondit limit 35,880 

mijë lekë pa TVSH dhe vlerë kontrate të lidhur prej 35,835 mijë lekë pa TVSH, me një vlerë ulje 

nga fondi limit në shumën 45 mijë lekë pa TVSH ose 0.2 %. Sipas llojit të procedurave dhe 

natyrës të dhënat janë në pasqyrën si vijon: 

Procedura 01/01/2020 - 31/12/2021 Nr. Vl.Fond Limit Vl.Kontrate 

GJITHESEJ 6 35,880,934 35,835,907 

         -Të hapura 1 10,000,000 9,980,000 

        - Kërkesë me propozim 5 25,880,934 25,855,907 

Sipas objekteve 6 35,880,934 35,835,907 
  -Objekte në fushën e investimeve - - - 

  -Objekte në fushën e shërbimeve/blerje 6 35,880,934 35,835,907 

 

Kanë marrë pjesë në procedura gjithsej 16 OE/BOE, nga të cilat janë s’kualifikuar 10 OE/BOE. 

Procedura me 1 (një) OE janë gjithsej 1 procedura ose 16 % e procedurave të zhvilluara, ndërsa 

procedura me 1 OE të kualifikuar janë 6 ose 100% e tyre. 

- Nga auditimi i 6 procedurave me fond limit 35,880 mijë lekë, u konstatua se janë në shkelje 

të akteve ligjore/ nënligjorë të LPP, gjithsej 3 procedura të audituara, ku në 1 rast specifikimet 

teknike të aplikuara nga AK nuk janë në përputhje me kushtet e zhvillimit të procedurës, 

veprime të cilat direkt ose indirekt pengojnë pjesëmarrjen e OE në procedura, dhe në 3 raste 
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OE i shpallur fitues nuk është në kushtet e plotësimit të kritereve të DST të miratuara nga AK 

Bashkia Skrapar, pasi ka mangësi në plotësimin e tyre, në vlerën 19,203 mijë lekë pa TVSH, 

si më poshtë vijon: 

 

Viti 2020 

 

10. Tenderi me objekt: “Blerje fadrome e re për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve 

Publike, Skrapar”, me këto të dhëna: 

 
10. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje fadrome e re për nevojat e Ndërmarrjes 

së Shërbimeve Publike, Skrapar” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.07, datë 19.03.2020. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.07, datë 19.03.2020 

1. E. H. – (Juriste në Nd.Sh.Publike)                                             

2. L. H.  – (Përgjegjëse në Sektorin 

/Gjelbërim dekorit ) 

3. D. M.  – (Mbikqyrës në Sektorin Rruga 

ura). 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.12, datë 19.03.2020 

1. Veri    Nako  – (Kryetar)                                             

2. N. K.  – (Anëtar) 

3. Enea   Kadiu – (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit:“Proçedur e hapur”  

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

10,000,000 - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “E. K.  shpk” me ofertë  9,980,000  

lekë pa tvsh - me lidhje kontrate datë 

21/05/2020 , nga data e lidhjes së 

kontratës deri në 10 ditë. 

 

7.Diferenca me fondin limit:  

   20,000 lekë pa tvsh.  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 

30/04/2020.       

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 4 OE 

b)Skualifikuar 3 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE. 

11.Ankimime AK. 

 

1. Emër ankuesi 1- T.  

 shpk ,ankesa është protokolluar 

me nr.98 prot datë  03.04.2020 

në N.Sh.Publike dhe data e 

ankeses 31.03.2020 e ardhur 

(elektronikisht nga sistemi). 

arsyeja per kriteret.  

2. Emër ankuesi 2- S. shpk ,data 

e ankesës 01.04.2020  dhe 

arsyeja për kriteret, e ardhur 

(elektronikisht nga sistemi) . 

3. Emër ankuesi 3- R. shpk ,data 

e ankesës  02.04.2020  dhe 

arsyeja per kriteret, e ardhur  

(elektronikisht nga sistemi). 

4. Emër ankuesi 4- E. K. shpk, 

data e ankesës  03.04.2020  dhe 

arsyeja per kriteret, e ardhur  

(elektronikisht nga sistemi). 

12. Përgjigje ankesës nga AK. 

 

Shqyrtimi i ankesës së Operatorit 

Ekonomik -T.  

Nr.101 dhe date 03.04.2020 kthim 

përgjigje. 

 

 

 

Shqyrtimi i ankesës së Operatorit 

Ekonomik  S. 

Nr.102/1 dhe date 06.04.2020 kthim 

përgjigje. 

 

Shqyrtimi i ankesës së Operatorit 

Ekonomik R. 

Nr.104 dhe date 07.04.2020 kthim 

përgjigje 

 

Shqyrtimi i ankesës së Operatorit 

Ekonomik E. K.   

Nr.105 dhe date 08.04.2020 kthim 

përgjigje. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga APP 

apo KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, për specifikimet teknike 

dhe vlerësimin e ofertave. 

Situata: Specifikimet Teknike: -Lidhur me specifikimet teknike të vendosura, audituesit 

sqarojnë se ato nuk janë në përputhje me rregullat e LPP, dhe konkretisht nenin 23 të ligjit nr. 
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9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar. Specifike të tilla si fuqia motorike 

64 kW – 65 kW, përcaktimi i transmisionit mekanik, shpejtësia mbrapa 40 km/orë, 6 drita 

përpara dhe 4 drita mbrapa, gomat ndër markat më të mira, kapaciteti i serbatorit 160-170 litra, 

janë specifikime kufizuese të cilat nuk i shërbejnë AK. Në disa raste diferencat janë minimale 

si fuqia motorike apo kapaciteti serbatorit, përcaktimi 6 drita para dhe 4 mbrapa janë 

përcaktime fikse të cilat nuk i shërbejnë AK, por mund të përbëjnë kufizim, përcaktimi gomat 

ndër markat më të mira është gjithashtu përcaktim shumë subjektiv, dhe jo i bazuar, i cili mund 

të çojë në vlerësim jo objektiv mbi llojet e markave të gomave, pra mungon një kufi përcaktues 

se kush dhe cilat janë gomat e markave të mira. 

Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 1.a të Kritereve të Përgjithshme të 

Pranimit/Kualifikimit, pasi subjekti nuk ka fushë veprimtarie tregtimin e mjeteve sipas 

ekstraktit të QKB të paraqitur, në kundërshtim me DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 171-173. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e specifikimeve teknike, shqyrtimin e 

ankesave dhe vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e komisioni për 

specifikimet teknike z. A. B. znj. E. H., znj. L. H. dhe z. D. M., anëtarët e e KVO të ngarkuar 

njëkohësisht anëtarë të KSHA z. V. N., z. N. K. dhe z. E. K. . 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 9,980 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

11. Tenderi me objekt: “Blerje materiale ndërtimi”, me këto të dhëna: 

 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Materiale Ndërtimi” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.06, datë 11.03.2020. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.06, datë 11.03.2020 

1. E. H. – (Juriste në Nd.Sh.Publike)                                             

2. L. H.  – (Pergjegjëse ne Sektorin /Gjelberim 

dekorit ) 

3. D. M.  – (Mbikqyrës në Sektorin Rruga ura ) 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.11, datë 12.03.2020 

1. V. N.  –  (Kryetar)                                             

2. N. K. – (Anëtar) 

3. E. K.–   (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim ” . 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

1,250,000  - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

OE “D.shpk” me ofertë  1,240,750 lekë pa tvsh 

- me lidhje kontrate datë 29/06/2020 me afat  

nga data e lidhjes së kontratës deri në 

31.12.2020  

 

7.Diferenca me fondin limit:  

9,250  lekë pa tvsh.  

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 

01.06.2020 . 

 

9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit. 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 2 

OE 

b)Skualifikuar 1 OE,  

c) Kualifikuar 1 OE.  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga 

APP apo KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, për vlerësimin e ofertave. 

Situata: Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.1/dh të DST e cila kërkon 

vërtetim që konfirmon likuidimin e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike. OE 

nuk ka paraqitur vërtetimin e mësipërm. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.2/a të DST e cila kërkon vërtetim të lëshuar nga 

administrata tatimore për xhiron vjetore të realizuar gjatë 3 (tre) viteve të fundit nga data e 
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zhvillimit të tenderit. Dokumenti i ngarkuar në SPE me përshkrimin 

Scan_xhiro_3_vitet_e_fundit, në përmbajtjen e tij është formulari i ofertës, dhe jo vërtetimi për 

xhiron e 3 viteve të fundit, në kundërshtim me DST. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3/d të DST  e cila kërkon mjet transporti vetëshkarkues 

jo më të vogël se 7 Ton, për të cilin kërkohen të paraqiten certifikata e pronësisë së mjetit ose 

kontrata e qiramarrjes, leja e qarkullimit të mjetit në emër të OE ose qiradhënësit.  

-Lidhur me këtë kriter, OE ka paraqitur 1 fotokopje të noterizuar leje qarkullimi për mjetin me 

targa AA307LV. Leja është e fotokopjuar vetëm nga njëra anë, në të cilën pasqyrohet vetëm 

targa e mjetit, ndërkohë mungon pjesa tjetër e cila specifikon në emër të kujt është lëshuar kjo 

leje qarkullimi, dhe kapaciteti i mjetit. Gjithashtu, për këtë mjet nuk është paraqitur certifikata 

e pronësisë, në kundërshtim me kriterin e vendosur në DST. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 174-176. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 

anëtarët e KVO z. V. N., z. N. K. dhe z. E. K. . 

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 1,240 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Viti 2021 

 

12. Tenderi me objekt: “Blerje materiale ndërtimi”, me këto të dhëna: 

 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje Materiale Ndërtimi” 

1.Urdhër Prokurimi :  

Nr.02, datë 17.02.2021. 

 

2.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit: 

Nr.02, datë 17.02.2021 

1. E. H. – (Juriste në Nd.Sh.Publike)                                             

2. L. H.  – (Pergjegjëse ne Sektorin /Gjelberim 

dekorit ) 

3. D. M.  – (Mbikqyrës në Sektorin Rruga ura ) 

3.Komisioni Vlerësimit 

Ofertave: 

Nr.10, datë 25.02.2021 

1. V. N.  –  (Kryetar)                                             

2. N. K. – (Anëtar) 

3. E. K.–   (Anëtar) 

4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim ”. 

5.Fondi Limit (pa Tvsh)  

7,997,600  - lekë pa tvsh. 

6.Oferta fituese: 

B.shpk  me ofertë  7,983,900 lekë pa tvsh - me 

lidhje kontrate datë 06/04/20201me afat nga 

data e lidhjes së kontratës deri në 31.12.2021.  

 

7.Diferenca me fondin limit: 

   13,700   lekë pa tvsh.  

 

8. Data e hapjes së tenderit: 

Data e zhvillimit: 

08.03.2021. 

 

9.Burimi Financimit:  

Buxheti I shtetit + Vetë Financim.  

 

 

10.Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender 1OE 

b)Skualifikuar ska  OE,  

c) Kualifikuar 1 OE.  

11.Ankimime AK,  

Nuk ka. 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nuk ka. 

 

13.Përgjigje Ankesës nga 

APP apo KPP,  Nuk ka. 

 

Titulli i gjetjes 37: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP, për vlerësimin e ofertave. 

Situata: Vlerësimi i ofertave: 1.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3 të DST për furnizime 

të mëparshme të realizuara 3 vitet e fundit. Ky OE nuk ka paraqitur asnjë furnizim me ente 

publike apo subjekte private për të provuar kontrata të mëparshme, në kundërshtim me DST. 

2.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3/5 të DST e cila kërkon nga OE një punësim mesatar 

prej 6 personash për periudhën Janar 2020 – Dhjetor 2020, për të cilët ndër të tjera duhet të 

paraqesë listëpagesat e punonjësve të konfirmuara nga autoritetet përkatëse. Rezulton se ky OE 

nuk ka paraqitur listëpagesën sipas kërkesës së DST. 

3.OE nuk përmbush kriterin e pikës 2.3/8 të DST për mjetet kamion tip trajler 20 – 25 Ton, 
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kamion me vinç 7 Ton dhe mjet për ngarkim (pirun). Për mjetet e mësipërme është paraqitur 

mjeti me targa AP (kokë tërheqës) dhe trajleri me targa A3, i cili figuron me kapacitet mbajtës 

28 Ton, që është më tepër se kapaciteti i kërkuar në DST. Për kamion me vinç 7 Ton nuk është 

paraqitur asnjë mjet, ndërkohë për mjetin për ngarkim (pirun), është paraqitur vetëm një foto, 

dhe asnjë dokumentacion tjetër shoqërues për të provuar disponimin e këtij mjeti. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 177-178. 

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë për vlerësimin e ofertave, duke ngarkuar me përgjegjësi: 

anëtarët e KVO z. V. N., z. N. K. dhe z. E. K.  

Ndikimi: Prokurim të fondeve publike në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik 

për vlerën 7,983 mijë lekë pa TVSH. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandime: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 
 

 

Përsa është trajtuar në Akt Konstatimin nr. 12, nga anëtarët e KVO është paraqitur observacioni i 

administruar në KLSH me nr. 798/7 prot., datë 21.11.2022 si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit:  Pretendimet e paraqitura nga subjekti i audituar, konkretisht nga anëtarët 

e Komisionit pwr Hartimin e Specifikimeve Teknike dhe anwtarwt e KVO-së Bashkia Skrapar për vitin 

2019, janë të njëjta me ato të paraqitura mbi Akt Konstatimin nr. 12, të cilat janë trajtuar në Projekt 

Raportin e Auditimit, dhe nuk është paraqitur asnjë argument i ndryshëm apo dokumentacion i cili të 

konsiderojë ndryshimin e qëndrimit nga audituesit. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, pasi nuk argumentohen nga ana juaj. Sqarimet e dhëna nuk kanë 

mbështetje ligjore dhe nuk provohen në mënyrë shteruese me dokumentacionin e paraqitur, dhe në këto 

kushte nuk merren ne konsideratë. 

 

2.4.4 Auditim mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike, kolaudimi dhe 

marrja në dorëzim e punimeve të kryera sipas kontratave të lidhura me operatorët ekonomik 

fitues. 
 

Nën pika 4/4.4  Auditim mbi hartimin e projekteve, zbatimin e kontratave të punimeve në 

investimet publike, kolaudimi dhe marrja në dorëzim e punimeve të kryera, sipas kontratave të 

lidhura me operatorët ekonomik fitues. 

 

Nga ana e audituesve të KLSH-së, u analizuan regjistrat e realizuara në periudhën e auditimit 

2020-2021 ku rezultoi se, janë realizuar 17 (shtatëmbëdhjetë) kontrata për punë 

publike/blerje mallra/shërbime konsulence në vlerën 618,299,057 lekë pa TVSH ose 

741,958,868.4 lekë me TVSH, respektivisht: 

 7 (shtatë) kontrata për punë publike në vlerën 569,322,409 lekë pa TVSH ose 

683,186,891 lekë me TVSH. 

 5 (pesë) kontrata blerje malli në vlerën 17,067,847 lekë pa TVSH ose 

20,481,416.4 lekë me TVSH. 

 5 (pesë) kontrata shërbim konsulence në vlerën 31,908,801 lekë pa TVSH ose 

31,908,801 lekë me TVSH. 

Të ndara sipas viteve, rezulton: 

- Për vitin 2020: Janë realizuar 10 (dhjetë) kontrata gjithsej në vlerën 484,604,583 lekë 

pa TVSH ose 581,525,500 lekë me TVSH nga ku: 



144  

 5 (pesë) kontrata për punë publike në vlerën 465,870,095 lekë pa TVSH ose 

559,044,114 lekë me TVSH. 

 3 (tre) kontrata blerje malli në vlerën 12,744,321 lekë pa TVSH ose 

15,293,185.2 lekë me TVSH. 

 2 (dy) kontrata shërbim konsulence në vlerën 5,990,167 lekë pa TVSH ose 

7,188,200 lekë me TVSH. 

- Për vitin 2021: Janë realizuar 7 (shtatë) kontrata gjithsej në vlerën 133,694,474 lekë 

pa TVSH ose 160,433,369 lekë me TVSH nga ku: 

 2 (dy) kontrata për punë publike në vlerën 103,452,314 lekë pa TVSH ose 

124,142,777 lekë me TVSH. 

 2 (dy) kontrata blerje malli në vlerën 4,323,526 lekë pa TVSH ose 5,188,231 

lekë me TVSH. 

 3 (tre) kontrata shërbim konsulence dhe mbikëqyrje në vlerën 25,918,634 lekë 

pa TVSH ose 31,102,361 lekë me TVSH. 

Nga analiza e bërë, bazuar në metodën e auditimit me bazë risku, u arsyetua që si objekte me 

risk në realizimin e punimeve të realizuara nga 80% deri në 100 %, të cilat u planifikuan për 

t’u audituar, janë përzgjedhur në bazë të vlerës më të lartë të kontratës, llojit të objekteve të 

ndërtimit, zërave të punimeve të ndërtimit me risk të lartë në zbatimin e veprave ndërtimore, 

të rishikimit të projekteve të zbatimit si dhe të shtyrjes së afatit të përfundimit të punimeve për 

objektet e paraqitura në tabelë Nr. 1 (Pasqyruar në Aneksin nr. 4).  

Nga grupi i auditimit, për periudhën e auditimit 01.01.2010 - 31.12.2021, u audituan 4 (katër) 

objekte të prokuruar, në vlerën totale 563,705,467 lekë pa TVSH ose 676,446,560.4 lekë me 

TVSH, mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike, përputhshmërinë me  

projektet e zbatimit, kushteve teknike të zbatimit, kushteve të përgjithshme dhe të veçanta të 

kontratës, kolaudimi, zbatimi i afateve të kontratave si dhe marrja në dorëzim e punimeve të 

kryera.  

Kontrata punimesh të audituara sipas viteve, respektivisht: 

- Për vitin 2020: U audituan 2 (dy) investime/kontrata për punë publike në vlerën 

455,774,959 lekë pa TVSh ose 546,929,950 lekë me TVSh. 

- Për vitin 2021: U audituan 2 (dy) investime/kontrata për punë publike në vlerën 

103,452,314 lekë pa TVSH ose 124,142,776.4 lekë me TVSh. 
 

Kontrata për punë publike të audituara për periudhën e auditimit, pasqyruar në tabelën nr.1 dhe 

nr. 2. 
Tabela Nr. 1. Kontrata për punë publike të audituara për vitin 2020 

 

Nr. Objekti i prokurimit 
Data e 

tenderit 
Fondi limit OE. Fitues 

Oferta 

fituese 

Dt. 

Lidhjes 

kontratës 

Vl. Kont. me 

TVSh 

Afati i 

kontratës 

1 

Rehabilitim i Ujësjellësit të 

Qytetit Çorovodës dhe fshatrave 

Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia 

Skrapar 

16.04.2020 441,251,341 
Sh. I sh.p.k 

& F. sh.p.k 
438,915,049 20.05.2020 529,501,609.20 2 vjet 

2 

Mbrojtje nga lumi    në krahun e 

majtë në zonën e quajtur Verori, 

Çorovodë” Bashkia Skrapar 

03.08.2020 18,485,686 D. C. sh.p.k 16,859,910 19.08.2020 20,231,893 60 ditë 

 Shuma - 459,737,027 - 455,774,959 - 546,929,950 - 
Burimi i të dhënave: Drejtoria e prokurimeve në Bashkinë Skrapar 
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Tabela Nr. 2. Kontrata për punë publike të audituara për vitin 2021 

 

Nr. Objekti i prokurimit 
Data e 

tenderit 
Fondi limit 

OE. 

Fitues 

Oferta 

fituese 

Dt. Lidhjes 

kontratës 

Vl. Kont. 

me TVSh 

Afati i 

kontratës 

1 

Furnizimi me ujë i fshatrave 

Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia 

Skrapar 

22.03.2021 100,106,094 
D. C. 

sh.p.k 
89,363,792 08.04.2021 107,236,550 2 vjet 

2 

Restaurimi i fasadave të 

objekteve të lagjes 5 Shtatori 

Çorovode” Bashkia Skrapar 

14.02.2021 14,138,211 I. sh.p.k 14,088,522 21.05.2021 16,906,226.40 10 muaj 

 Shuma - 114,244,305 - 103,452,314 - 124,142,776.4 - 

Burimi i të dhënave: Drejtoria e prokurimeve në Bashkinë Skrapar 

 

Nga auditimi i kontratave për punë publike, po pasqyrojmë problematikat, si më poshtë vijon: 

 

I. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, 

Bashkia Skrapar”, u konstatua: 
 
 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 1436 prot., datë 

20.05.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar, përfaqësuar nga 

Kryetari Z. A. M. dhe sipërmarrësit të punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” me licencë 

NZ.1495/21, me administrator Z. B. C. dhe “F.” sh.p.k me licencë NZ.1163/17, me 

administrator Z. Sh. F. BOE është përfaqësuar nga OE “Sh. I” sh.p.k me prokurë të posaçme  

Nr. 2268 Rep, dhe Nr. 1110 Kol. lëshuar me datë 08.10.2020 nga Z. B. C.. Me anë të 

marrëveshjes me Nr. 2135 Rep. dhe Nr. 444 Kol., datë 07.04.2020, shoqëritë kanë ndarë 

përqindjet e punimeve si më poshtë: 

a. Shoqëria “Sh. I” sh.p.k do të kryej 80% të punimeve, sipas tabelës së ndarjes së 

punimeve. 

b. Shoqëria “F.” sh.p.k do të kryej 20% të punimeve, sipas tabelës së ndarjes së punimeve. 

Vlera e kontratës 438,915,049 lekë pa TVSH ose 525,174,365 lekë me TVSH. Afati i realizimit 

të kontratës është 24 (njëzet e katër) muaj nga data e fillimit të punimeve dhe garancia e 

punimeve është 1(një) vit pas kolaudimit të punimeve të zbatimit.  Drejtuesi i projektit të 

deklaruara nga sipërmarrësi i punimeve është z. I. L. 

-Nënkontraktori: 

Bazuar në DT është lidhur kontratë nënkontraktimi me datë 10.0405.2020 ndërmjet Notere M. 

H. J. dhe shoqëria “Sh. I” sh.p.k përfaqësuar me prokurë të tipit “Prokurë e përgjithshme” me 

Nr. Rep 2268, Nr. Kol 1110, në datë 08.10.2019, nga B. C. dhe Shoqërisë “F.” sh.p.k, paraqitur 

në cilësinë e kontraktorit dhe, shoqërisë OE “L.” sh.p.k përfaqësuar nga administratori L. D., 

në cilësinë e nënkontraktorit. 

Objekti i kontratës: 

Objekti i kësaj kontrate është realizimi i punimeve nga ana e Nënkontraktorit, sipas preventivit 

bashkëlidhur kësaj kontrate në masën 39.99% të vlerës së përgjithshme të ofertës ekonomike 

që do të paraqitet nga bashkimi i BOE "Sh. I" sh.p.k & "F." sh.p.k. Vlera e kontratës do të jetë 

210,039,128 lekë me t.v.sh.  

2. Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës 

dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 

1772 prot, datë 18.06.2020, ndërmjet Bashkisë Skrapar  përfaqësuar nga Kryetari Z. A. M. dhe 

OE “I.” sh.p.k  me administrator Znj. L. L. , me Lic. MK.2406/1. Kontrata e mbikëqyrjes ka 

vlerën 5,150,000 lekë me TVSH me afat realizimi sipas afatit të zbatimit të punimeve. 
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Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosjen e zbatimit si dhe nga auditimi në objekt u 

konstatua problematika e shprehur në gjetjen si vijon: 

 
 

►Titulli i Gjetjes 1: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, 

Bashkia Skrapar”, nga zbatuesi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k dhe 

nënkontraktori OE “L.” sh.p.k. 

 

I. Nga auditimi mbi zbatimin e procedurës mbi rishikimin e projekt preventivit rezultoi: 

1. Punime ndërtimi në stacionin e pompimit. 

Stacioni i pompimit Burimi   ut. 

Zëri 25-1(2.196/c). Hidroizolim me dy shtresa mapej. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Gjithashtu ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin e hartuar nga shoqëria projektuese 

“I.” sh.p.k. 

Në preventivim përfundimtar (+/-), konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Hidroizolim 

me dy shtresa mapej” me çmim 2,523 lekë, pa procedurë të miratuar. 

Ndërkohë, po t’i referohemi këtij zëri “Zëri 2.196/c. Hidroizolim me dy shtresa mapej” në 

V.K.M Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” rezulton me çmim 1,368 lekë dhe jo 2,523 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, pasqyron volumin 216  m2 hidroizolim me çmim 2,523 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 216 m2 hidroizolim detajuar në mënyrë analitike. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 në volumin 216 m3 me çmim 2,523 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi 

i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” 

sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 249,480 

lekë (216 m2 * 1,155 lekë). 

 

2. Punime për rezervuarin 500 m3. 

Punime skema teknologjike. 

Zëri (A-72) F.V Fllanxhe Adaptor DN250/OD280 për HDPE. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

72) me çmim 34,289  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. 2911 prot., datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-72) F.V Fllanxhë 

Adaptor DN250/OD280 për HDPE” me çmim 49,978 lekë, pra me një diferencë prej 15,689 

lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Fllanxhë 

adaptor me çmim 49,978 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Fllanxhë adaptor. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 49,978 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 15,689 lekë (49,978 lekë – 

34,289 lekë). 
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3. Punime për rezervuarin 500 m3. 

Punime skema teknologjike. 

Zëri (A-117) F.V Galexhant komplet mekanik DN 200 PN 10. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k  & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

117) me çmim 100,000  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-117) F.V 

Galexhant komplet mekanik DN 200 PN 10” me çmim 401,245 lekë, pra me një diferencë 

prej 301,245 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Galexhant 

komplet me çmim 401,245 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Galexhant komplet mekanik. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 401,245 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 301,245 lekë (401,245 lekë 

– 100,000 lekë). 

 

4. Punime për rezervuarin 500 m3. 

Punime skema teknologjike. 

Zëri (A-117) F.V Galexhant komplet mekanik DN 250 PN 16. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

117) me çmim 100,000  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-117) F.V 

Galexhant komplet mekanik DN 250 PN 16” me çmim 401,245 lekë, pra me një diferencë 

prej 301,245 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Galexhant 

komplet me çmim 401,245 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Galexhant komplet mekanik. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 401,245 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 301,245 (401,245 lekë – 

100,000 lekë). 

 

5. Punime për rezervuarin 500 m3. 

Punime skema teknologjike. 

Zëri (A-83) F.V Matës uji elektromagnetik. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

83) me çmim 68,041  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 
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nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-83) F.V Matës 

uji elektromagnetik” me çmim 557,320 lekë, pra me një diferencë prej 489,279 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Matës uji 

elektromagnetik me çmim 557,320lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë matës uji elektromagnetik. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 557,320 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 489,278 lekë (557,320 lekë 

– 68,041 lekë). 

 

6. Punime për rezervuarin 500 m3. 

Punime skema teknologjike. 

Zëri (4.61) F.V Hinkë Teperplotësi DN 200, PN 10. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Gjithashtu ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin e hartuar nga shoqëria projektuese 

“I.” sh.p.k. 

Në preventivim përfundimtar (+/-), konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (4.61) 

F.V Hinkë Teperplotësi DN 200, PN 10” me çmim 518 lekë/kg, pa procedurë të miratuar. 

Ndërkohë, po t’i referohemi këtij zëri “Zëri (4.61) F.V Hinkë Teperplotësi DN 200, PN 10” 

në V.K.M Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të 

punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” rezulton me çmim 192 lekë /kg dhe jo 

518 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, pasqyron volumin 46 kg me çmim 518 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 46 kg hinkë tepërplotësi. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 në volumin 46 kg me çmim 518 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i 

punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” 

sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 14,996 

lekë  [ 326 lekë (518 lekë sipas preventivit – 192 lekë sipas VKM Nr. 629). 

 

7. Punime ndërtimi në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri 30 (2.196/c). Hidroizolim me dy shtresa mapej. 
 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Gjithashtu ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin e hartuar nga shoqëria projektuese 

“I.” sh.p.k. 

Në preventivin përfundimtar (+/-), konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Hidroizolim 

me dy shtresa mapej” me çmim 2,523 lekë, pa procedurë të miratuar. 

Ndërkohë, po t’i referohemi këtij zëri “Zëri 2.196/c. Hidroizolim me dy shtresa mapej” në 

V.K.M Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” rezulton me çmim 1,368 lekë dhe jo 2,523 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, pasqyron volumin 145  m2 hidroizolim me çmim 2,523 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 145 m2 hidroizolim. Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit 

në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 në volumin 145 m3 me çmim 

2,523 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & 

“F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., 

është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 167,475 lekë (145 m2 * 1,155 lekë). 
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8. Pjesë hidraulike në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri 11 (2.536). F.V. Tubacion çeliku për ajrimin DN 150. 
 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Gjithashtu ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin e hartuar nga shoqëria projektuese 

“I.” sh.p.k. 

Në preventivin përfundimtar (+/-), konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri 11 

(2.536). F.V. Tubacion çeliku për ajrimin DN 150” me çmim 337 lekë, pa procedurë të 

miratuar. 

Ndërkohë, po t’i referohemi këtij zëri “Zëri 11 (2.536). F.V. Tubacion çeliku për ajrimin 

DN 150” në V.K.M Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve 

të punimeve të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” rezulton me çmim 221 lekë dhe jo 

337 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, pasqyron volumin 280 kg tubacion çeliku me çmim 337 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 280 kg tubacion çeliku. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 në volumin 280 kg tubacion çeliku me çmim 337 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe 

nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë 

në vlerën 32,480 lekë (116 lekë  * 280 lekë). 

 

9. Pjesë hidraulike në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri (A-117) F.V Galexhant komplet mekanik DN 200 PN 10. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

117) me çmim 100,000  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-117) F.V 

Galexhant komplet mekanik DN 200 PN 10” me çmim 401,245 lekë, pra me një diferencë 

prej 301,245 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë Galexhant 

komplet me çmim 401,245 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë Galexhant komplet mekanik. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 401,245 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 602,490 lekë { 2 x 301,245 

lekë (401,245 lekë – 100,000 lekë)}. 

 

10. Pjesë hidraulike në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri (A-83) F.V Matës uji elektromagnetik. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

83) me çmim 68,041  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me relacion për 
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preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (A-83) F.V Matës 

uji elektromagnetik” me çmim 557,320 lekë, pra me një diferencë prej 489,279 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë Matës uji 

elektromagnetik me çmim 557,320 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë matës uji elektromagnetik. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 557,320 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 978,556 lekë { 2 copë x 

489,279 lekë(557,320 lekë – 68,041 lekë)}. 

 

11. Pjesë hidraulike në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri (An-87) F.V ajrues 1 1/2``. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

87) me çmim 2,605  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (An-87) F.V ajrues 

1 1/2"” me çmim 8,540 lekë, pra me një diferencë prej 5,935 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë ajrues 1 

1/2``me çmim 8,540 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë ajrues 1 1/2". 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 8,540 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 5,935 lekë { 1 copë x 5,935 

lekë (8540 lekë – 2605 lekë)}. 

 

12. Pjesë hidraulike në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

Zëri (4.61) F.V Hinkë Tepërplotësi DN 200, PN 10. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Gjithashtu ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin e hartuar nga shoqëria projektuese 

“I.” sh.p.k. 

Në preventivin përfundimtar (+/-), konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (4.61) 

F.V Hinkë Tepërplotësi DN 200, PN 10” me çmim 518 lekë/kg, pa procedurë të miratuar. 

Ndërkohë, po t’i referohemi këtij zëri “Zëri (4.61) F.V Hinkë Tepërplotësi DN 200, PN 10” në 

V.K.M Nr. 629, datë 15.07.2015 “Për miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve 

të ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre” rezulton me çmim 192 lekë /kg dhe jo 518 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, pasqyron volumin 46 kg me çmim 518 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 46 kg hinkë tepërplotësi. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 në volumin 46 kg me çmim 518 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i 

punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” 

sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 14,996 

lekë [ 326 lekë (518 lekë sipas preventivit – 192 lekë sipas VKM Nr. 629). 
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13. Pjesë hidraulike në Depo Çerenisht dhe Sharovë 100 m3. 

Zëri (An-114) F.V Kontator uji komplet DN 150 Pn 16 bar. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

87) me çmim 55,000  lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (An-114) F.V 

Kontator uji komplet DN 150 Pn 16 bar” me çmim 66,952 lekë, pra me një diferencë prej 

11,952 lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë kontator uji 

komplet me çmim 66,952 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë kontator uji. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 66,952 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 11,952 lekë { 1 copë x 11,952 

lekë (66,952 lekë – 55,000 lekë)}. 

 

14. Pjesë hidraulike në Depo Çerenisht dhe Sharovë 100 m3. 

Zëri (An-18) F.V Pjesë çmontuese DN 150 mm, Pn 16 bar. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

87) me çmim 11,149 lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (An-18) F.V Pjesë 

çmontuese DN 150 mm, Pn 16 bar” me çmim 31,150 lekë, pra me një diferencë prej 20,001 

lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë pjesë 

çmontuese DN 150 mm, Pn 16 bar me çmim 31,150 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1 (një) copë Pjesë çmontuese DN 150 

mm, Pn 16 bar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 66,952 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 20,001 lekë { 1 copë x 

20,001 lekë (31,150 lekë – 11,149 lekë)}. 

 

15. Pjesë hidraulike në Depo Çerenisht dhe Sharovë 100 m3. 

Zëri (An-20) F.V Pjesë çmontuese DN 100 mm, Pn 16 bar. 

Ky zë pune nuk është parashikuar në preventivin ofertues të BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k. 

dhe nga nënkontraktori “L.” sh.p.k. 

Nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k. në analizat e çmimeve, është parashikuar (Analiza An-

87) me çmim 8,494 lekë. 

Bazuar në kërkesën e mbikëqyrësit të punimeve me datë 22.09.2020 (protokolluar në AK me 

nr. prot. 2911, datë 22.09.2020), drejtuar Investitorit Bashkisë Skrapar me Relacion për 

preventivin e ripunuar, konstatohet se është shtuar si zë pune i ri zëri “Zëri (An-20) F.V Pjesë 



152  

çmontuese DN 100 mm, Pn 16 bar” me çmim 21,002 lekë, pra me një diferencë prej 12,508 

lekë. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë pjesë 

çmontuese DN 100 mm, Pn 16 bar me çmim 21,002 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 2 (dy) copë Pjesë çmontuese DN 100 

mm, Pn 16 bar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 me çmim 21,002 lekë është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE 

“Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 25,016 lekë { 2 copë x 

12,508 lekë (21,002 lekë – 8,494 lekë)}. 

 

Punime ndërtimit në stacionin e pompimit. 

 

Rrethimi i stacionit të pompimit 

 

4. Zëri 2(2.111/2) Mbushje me beton M 150. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 125 m3 beton M-150 me 

çmim 7,903 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 125 m3 beton, konkretisht: 250 copë 

kolona x 1 m gjatësi x 1 m, gjerësi x 0.5 m, lartësia. 

-Sipas projektit të zbatimit, rezulton volum pune i kryer për rrethimin e stacionit të pompimit, 

si vijon: 120 kolona betoni (sipas fakti në objekt) dhe jo 250 kolona. Në vepër rezulton se janë 

vendosur  45 kolona me profile metalike me seksion katror pa themele por të inkastruar në një 

brez betoni të vendosur mbi një mur guri ekzistues të vjetër. Volumi i mbushjes me beton, sipas 

faktit, rezulton:  21 m3 beton = 120 copë kolona x vëllimin e një bazamenti (50 cm x 50 cm x 

70 cm). 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për rrethimin e stacionit të   , rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në volumin prej 21 m3 beton dhe jo në volumin 125 m3 beton. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 104 m3 beton  (125 m3 sipas librezës – 21 m3 sipas faktit) 

në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, 

dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në 

mënyrë të padrejtë në vlerën 821,912 lekë (104 m3 x 7,903 lekë). 

Vendosja në murin rrethues e 45 kolonave me profil metalik, është bërë në kundërshtim me 

kushtet e kontratës së zbatimit dhe me specifikimet teknike të parashikuara në DST. 

Sipërmarrësi dhe mbikëqyrësi i punimeve, duhet të kishin kërkuar ndryshimin për k’të dhe të 

merrnin miratimin e investitorit Baskisë Skrapar, duke bërë edhe negocimin e çmimit të zërit 

të ri të punës dhe jo të veprojë sipas mendjes së vet. Punimet për 45 kolonat me profil metalik, 

nuk janë zbatuar në përputhje me Projektin e Zbatimit. 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren në 

prezencë të Mbikëqyrësit të punimeve z. B. B., përfaqësues i shoqërisë “I.” sh.p.k. 
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5. Zëri 3(2.118/1) Kolonë beton arme M-200. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 18 m3 beton M-200 me 

çmim 14,180 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 18 m3 beton, si vijon: 250 copë kolona 

x {(0.15 m (gjatësia) x 0.15 m (gjerësia) x 3.2 m (lartësia)}. 

-Sipas faktit nga auditimi në objekt dhe projektit të zbatimit, rezulton volum pune i kryer për 

kolonat, si vijon: 120 kolona betoni dhe jo 250 kolona siç është librezuar dhe situacionuar.   

Volumi i kolonave (0.15 m x 0.15 m x 3.2 m), rezulton si vijon: [ 9  m3 beton = 120 copë 

kolona x (0.15 m x 0.15 m x 3,20 m)] . 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për kolonat M-200, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 15 m3 beton dhe jo në volumin 18 m3 beton. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 3 m3 beton  (18 m3 sipas librezës – 15 m3 sipas faktit) në 

librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, 

dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. `B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në 

mënyrë të padrejtë në vlerën 127,620 lekë ( 9  m3 x 14,180 lekë). 

 

6. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti tel me gjemba. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 187 m2 rrethim me çmim 

1,176 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 187 m2 (625 ml x 0.3 m). 

-Sipas faktit, volum pune i kryer për rrethimin me tel me gjemba, rezulton si vijon:  

 Shtylla betoni, 120 copë me gjatësi 350 ml. 

 Shtylla me profile metalik me seksion katror, 45 copë me gjatësi 113 ml. 

Volumi total  139 m2 rrethim me tela me gjemba{463 ml (350 ml + 113 ml) x 0.3 m}. 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për k’të zë pune, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 139 m2  dhe jo në volumin 187 m2. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 48 m3 rrethim  (187 m2 sipas librezës – 139 m2 sipas faktit) 

në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, 

dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në 
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mënyrë të padrejtë në vlerën 56,448  lekë ( 48  m2 x 1,176 lekë). 

 

7. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti rrjetë teli. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 625 ml  rrethim, me çmim 

1,927 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 625 ml rrethim, i pa argumentuar 

analitikisht. 

-Sipas faktit nga matjet e kryera në objekt, volum pune i kryer për rrethimin me rrjetë tel, 

rezulton si vijon:  

 Rrethim me rrjetë teli në kolonat me beton arme M-200 (120 copë kolona sipas faktit) 

është realizuar në volumin 300 ml. 

 Rrethim me rrjetë teli në shtylla me profile metalik me seksion katror (45 copë sipas 

faktit) është realizuar në volumin 112 ml. 

Volumi total  412 ml rrethim objekti me rrjetë teli (300 ml + 112 ml). 

Pra, nga auditimi në fakt mbi zbatimin e punimeve për k’të zë pune, rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në volumin prej 412 ml  dhe jo në volumin 625 ml siç është librezuar dhe 

situacionuar. 
Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 213 ml rrethim  (625 m2 sipas librezës – 412 m2 sipas 

faktit) është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 është i 

gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 410,451 lekë ( 213 ml x 1,927 lekë). 

 

8. Zëri 8(2.399) Bojatisje me gëlqere. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 405 m2  me çmim 84 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 405 m2 bojatisje pa u pasqyruar në mënyrë 

analitike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Stacioni i pompimit   ) rezultoi se ky zë pune 

nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 34,020 lekë (405 m2 x 84 lekë). 

 

Linja e dërgimit Stacion Pompimi Burimi   ut,-Depo Ndërmjetëse 200 m3-Depo 100 m3, 

500 m3, 1000 m3. 

9. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet asnjë dokument 

justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë raport testimi 

mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. `B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë (6*14,236 lekë). 

 

Punime ndërtimi në depon e re 1000 m3. 

12. Zëri 27(2.295) Rrjetë teli. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 4 m2 rrjetë teli  me çmim 

1,401lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 4 m2 rrjetë teli. 
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Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Depo uji 1000 m3) rezultoi se ky zë pune nuk 

është realizuar fare. Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në 

situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe 

nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë 

në vlerën 5,604 lekë ( 4 m2 x 1,401 lekë). 

 

Rrethimi i depos së re 1000 m3. 

13. Zëri 2(2.111/2) Mbushje me beton M 150. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për kapitullin (Rrethimi i depos së re 1000 m3) pasqyron 

volumet për 9 (nëntë) zëra pune në vlerën 1,708,431 lekë.  

si vijon: 
Nr. An. Përshkrimi i punimeve Njësia Sasia Çmimi 

(Lekë) 

Vlera 

(Lekë) 

1 3.46/1 Gërmim kanali me krah m3 110 1,205 132,550 

2 3.158/5a Transport dheu me auto deri 5.0 km m3 110 212 23,320 

3 2.112/2 Mbushje me beton M-150 m3 55 8,416 462,880 

4 2.118/1 Kolonë beton arme M-200 m3 8 14,180 113,440 

5 2.167 Hekur betoni Ton 1.2 119,736 143,683.20 

6 3.837/a Rrethim objekti tel me gjemba m2 87 1,176 102,312 

7 3.837/a Rrethim objekti rrjetë m2 580 1,176 682,080 

8 2.390/1 Derë metalike tek rrethimi 1.9 x 3 m m2 5.7 5,827 33,213.90 

9 2.399 Bojatisje me gëlqere m2 178 84 14,952 

  Shuma    1,708,431.10 

 

Nga auditimi në objekt mbi zbatimin e këtyre zërave (Depo e re 1000 m3) rezultoi se këta zëra 

pune nuk janë realizuar fare, madje u vu re se muri rrethues prej betoni është i pa armuar dhe 

vendosja e kolonave beton arme M-200 nuk po realizohej sipas projektit të zbatimit. 

Sa më sipër trajtuar, zërat e punimeve janë pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin 

pjesor progresiv nr. 7 në mënyrë fiktive, në kundërshtim me kushtet e kontratës Nr. 1436 Prot, 

datë 20.05.2020, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë për punime të pa realizuara dhe situacionuara në mënyrë 

fiktive në shumën  1,708,431 lekë. 

 

Rrethimi i Depos në depo 500 m3. 

 

15. Zëri 2(2.111/2) Mbushje me beton M-150. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 55 m3 beton M-150 me 

çmim 8,416lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 55 m3 beton, si vijon: 110 copë kolona 

x {1 m (gjatësia) x 1 m ( gjerësia) x 0.5 m (lartësia)}. 

-Nga auditimi në fakt (Depo 500 m3), rezulton 28 kolona dhe jo 110 siç është librezuar dhe 

situacionuar. Volum pune i kryer për rrethimin e depos 500 m3, rezulton: 28 kolona betoni 

(sipas fakti në objekt, numëruar në prezencë të mbikëqyrësit) dhe jo për 110 kolona. Në vepër 

rezulton se janë vendosur  28 kolona dhe volumi i mbushjes me beton, sipas faktit, rezulton:  

5 m3 beton = 28 copë kolona x vëllimin e një bazamenti (50 cm x 50 cm x 70 cm).  

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për rrethimin e depos, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 5 m3 beton dhe jo në volumin 55 m3 mbushje me beton M-150. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 50 m3 beton  (55 m3 sipas librezës – 5 m3 sipas faktit) e 

pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është 

i gabuar dhe fiktive, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” 
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sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 420,800 lekë (50 m3 x 8,416 lekë). 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren në 

prezencë të Mbikëqyrësit të punimeve z. B. B., përfaqësues i shoqërisë “I.” sh.p.k. 

 
16. Zëri 4 (2.118/1) Kolonë beton arme M-200. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 8 m3 beton M-200 me 

çmim 14,180 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 8 m3 beton, për kolonat beton arme M-

200. 

-Sipas faktit nga auditimi në objekt dhe projektit të zbatimit, rezulton volum pune i kryer për 

kolonat, si vijon: 28 kolona betoni dhe jo 110 kolona siç është librezuar dhe situacionuar.   

Volumi i kolonave, rezulton si vijon: [ 2  m3 beton = 28 copë kolona x (0.15 m x 0.15 m x 3,20 

m)] . 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për kolonat M-200, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 2 m3 beton dhe jo në volumin 8 m3 beton. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 6 m3 beton  (8 m3 sipas librezës – 2 m3 sipas faktit) është 

pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është 

i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,080 lekë ( 6  m3 x 14,180 lekë). 

 

17. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti tel me gjemba. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 87 m2 rrethim me çmim 

1,176 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 87 m2 rrethim me tel me gjemba. 

-Sipas faktit, volum pune i kryer për rrethimin me tel me gjemba për 28 kolona betoni arme M-

200, rezulton 18.3 m2 (61 ml x 0.3 m) dhe jo 87 m2.  

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 68 m3 rrethim  (87 m2 sipas librezës – 18.3 m2 sipas faktit) 

është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer 

është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 79,968 lekë ( 68  m2 x 1,176 lekë). 

 

18. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti me rrjetë teli. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 580 m2  rrethim, me çmim 

1,176 lekë.  



157  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 580 m2  rrethim. 

-Sipas faktit nga matjet e kryera në objekt, volum pune i kryer për rrethimin me rrjetë tel për 

28 kolona beton arme M-200, rezulton në volumin 116 m2{ (61 ml (gjatësia) x 1.9 m (lartësia)}.  

Pra, nga auditimi në fakt mbi zbatimin e punimeve për k’të zë pune, rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në volumin prej 116 m2 dhe jo në volumin 580 m2 rrethim objekti me rrjetë teli, 

siç është librezuar dhe situacionuar. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 464 m2 rrethim  (580 m2 sipas librezës – 116 m2 sipas 

faktit) është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 është i 

gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 545,664  lekë ( 464 ml x 1,176 lekë). 

 

19. Zëri 8(2.399) Bojatisje me gëlqere. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 178 m2  me çmim 84 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 178 m2 bojatisje me gëlqere. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (depo 500 m3) rezultoi se ky zë pune nuk është 

realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. `B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 14,952 lekë (178 m2 x 84 

lekë). 

20. Zëri 8a(2.390/1) Derë metalike tek rrethimi 1.9 x 3 m. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2 derë metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (depo 500 m3) rezultoi se ky zë pune nuk është 

realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 33,214 lekë (5.7 m2 x 5,827 

lekë). 

 

Godina e vendrojës në depo 500 m3. 

21. Zëri 13(2.390/1) F.V. Dritare metalike + zgarë hekuri. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2 dritare metalike + zgarë 

hekuri. Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Godina e vendrojës në depo 500 m3) 

rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën 

e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si 

rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. 

C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të 

padrejtë në vlerën 6,992 lekë (1.2 m2 x 5,827 lekë). 

 

22. Zëri 14 (2.390/1) F.V. Derë metalike + zgarë hekuri. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2 derë metalike + zgarë 

hekuri. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Godina e vendrojës në depo 500 m3) rezultoi 

se ky zë pune nuk është realizuar fare. 
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Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 9,556 lekë (1.64 m2 x 5,827 

lekë). 

 

Dhoma e Rojës në Depo Ndërmjetëse 200 m3. 

 

24. Zëri 12(2.374) F.V. Dritare metalike 18 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2  me çmim 5,368 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2 dritare metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Dhoma e rojës në depo 200 m3) rezultoi se 

ky zë pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 6,442 lekë (1.2 m2 x 5,368 lekë). 

 

25. Zëri 13 (2.390/1) F.V. Derë metalike me llamarinë të zezë 27.75 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2 derë metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 200 m3) 

rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 9,556 lekë (1.64 m2 x 5,827 

lekë). 

 

Rrethimi i Depos Ndërmjetëse 200 m3. 

 

27. Zëri 6a(2.390/1) Derë metalike tek rrethimi 1.9 x 3 m. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2 derë metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Rrethimi i Depos Ndërmjetëse 200 m3) 

rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 33,214 lekë (5.7 m2 x 5,827 

lekë). 

 

Dhoma e  rojës në depo ndërmjetëse 100 m3 (Çerenisht). 

 

30. Zëri 12(2.374) F.V. Dritare metalike 18 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2  me çmim 5,368 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2 dritare metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Çerenisht dhoma e rojës) rezultoi se ky zë 

pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 
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nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 6,442 lekë (1.2 m2 x 5,368 lekë). 

 

31. Zëri 13(2.390/1) F.V. Dyer metalike me llamarinë të zezë 27.75 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2 dritare metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Çerenisht dhoma e rojës) rezultoi se ky zë 

pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 9,556 lekë (1.64 m2 x 5,827 

lekë). 

 

32. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti me rrjetë teli. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 200 m2  rrethim, me çmim 

1,176 lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 200 m2  rrethim. Nga matjet 

në objekt rezultuan 22 kolona M-200. 

-Sipas faktit nga matjet e kryera në objekt, volum pune i kryer për rrethimin me rrjetë tel për 

22 kolona beton arme M-200, rezulton në volumin 68.4 m2{ (36 ml (gjatësia) x 1.9 m 

(lartësia)}.  

Pra, nga auditimi në fakt mbi zbatimin e punimeve për k’të zë pune, rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në volumin prej 68.4 m2 dhe jo në volumin 200 m2 rrethim objekti me rrjetë teli, 

siç është librezuar dhe situacionuar. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 131.6 m2 rrethim  (200 m2 sipas librezës – 68.4 m2 sipas 

faktit) është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 është i 

gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 154,761 lekë ( 131.6 ml x 1,176 lekë). 

 

33. Zëri 17(2.111/2) Mbushje me beton M 150. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 20 m3 beton M-150 me 

çmim 8,416 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 20 m3 beton, si vijon: 40 copë kolona x 

{1 m (gjatësia) x 1 m ( gjerësia) x 0.5 m (lartësia)}. 

-Nga auditimi në fakt (Dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 100 m3), rezulton 22 kolona dhe jo 

40 siç është librezuar dhe situacionuar. Volum pune i kryer për rrethimin, rezulton: 22 kolona 

betoni M-200 (sipas fakti në objekt, numëruar në prezencë të mbikëqyrësit) dhe jo për 40 

kolona M-200. Në vepër rezulton se janë vendosur  22 kolona dhe volumi i mbushjes me beton, 

sipas faktit, rezulton:  

 3.85 m3 beton = 22 copë kolona x vëllimin e një bazamenti (50 cm x 50 cm x 70 cm).  

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për rrethimin, rezultoi se ky zë pune është realizuar 

në volumin prej 3.85 m3 beton dhe jo në volumin 20 m3 mbushje me beton M-150. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 16.15 m3 beton  (20 m3 sipas librezës – 3.85 m3 sipas faktit) 

e pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer 

është i gabuar dhe fiktive, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & 

“F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., 

është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 135,918 lekë (16.15 m3 x 8,416 lekë). 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren në 
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prezencë të Mbikëqyrësit të punimeve z. B. B., përfaqësues i shoqërisë “I.” sh.p.k. 

 
 

34. Zëri 17c (2.118/1) Kolonë beton arme M-200. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 3 m3 beton M-200 me 

çmim 14,180 lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 3 m3 beton, për 

kolonat beton arme M-200. 

-Sipas faktit nga auditimi në objekt dhe projektit të zbatimit, rezulton volum pune i kryer për 

kolonat, si vijon: 22 kolona betoni dhe jo 40 kolona siç është librezuar dhe situacionuar.   

Volumi i kolonave, rezulton si vijon: [ 1.584  m3 beton = 22 copë kolona x (0.15 m x 0.15 m 

x 3,20 m)] . 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për kolonat M-200, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 2 m3 beton dhe jo në volumin 8 m3 beton. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 1.416 m3 beton  (3 m3 sipas librezës – 1.584 m3 sipas faktit) 

është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer 

është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 20,079 lekë ( 1.416  m3 x 14,180 lekë). 

 

35. Zëri 17d (2.399) Bojatisje me gëlqere. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 64 m2  me çmim 84 lekë. 

Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 64 m2 bojatisje me gëlqere. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Çerenisht; dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 

100 m3) rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 5,376 lekë (64 m2 x 84 lekë). 

 

36. Zëri 17e (2.390/1) Derë metalike tek rrethimi 1.9 x 3 m. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 5.7 m2 derë metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Çerenisht; dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 

100 m3) rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. 
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Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 33,214 lekë (5.7 m2 x 5,827 

lekë). 

 

Dhoma e  rojës në depo ndërmjetëse 100 m3 (Sharovë). 

 

37. Zëri 12(2.374) F.V. Dritare metalike 18 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2  me çmim 5,368 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.2 m2 dritare metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Sharovë, dhoma e rojës) rezultoi se ky zë 

pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 6,442 lekë (1.2 m2 x 5,368 lekë). 

 

38. Zëri 13 (2.390/1) F.V. Dyer metalike me llamarinë të zezë 27.75 kg/m2. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2  me çmim 5,827 

lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 1.64 m2 dritare metalike. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Sharovë, dhoma e rojës) rezultoi se ky zë 

pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 9,556 lekë (1.64 m2 x 5,827 

lekë). 

 

39. Zëri 6(3.837/a) Rrethim objekti me rrjetë teli. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 200 m2  rrethim, me çmim 

1,176 lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 200 m2  rrethim. Nga matjet 

në objekt rezultuan 22 kolona M-200. 

-Sipas faktit nga matjet e kryera në objekt, volum pune i kryer për rrethimin me rrjetë tel për 

22 kolona beton arme M-200, rezulton në volumin 68.4 m2{ (36 ml (gjatësia) x 1.9 m 

(lartësia)}.  

Pra, nga auditimi në fakt mbi zbatimin e punimeve për k’të zë pune, rezultoi se ky zë pune 

është realizuar në volumin prej 68.4 m2 dhe jo në volumin 200 m2 rrethim objekti me rrjetë teli, 

siç është librezuar dhe situacionuar. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 131.6 m2 rrethim  (200 m2 sipas librezës – 68.4 m2 sipas 

faktit) është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 është i 

gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 154,761 lekë ( 131.6 ml x 1,176 lekë). 

 

40. Zëri 17(2.111/2) Mbushje me beton M 150. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 20 m3 beton M-150 me 

çmim 8,416 lekë.  

-Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 20 m3 beton, si vijon: 40 copë kolona x 

{1 m (gjatësia) x 1 m ( gjerësia) x 0.5 m (lartësia)}. 
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-Nga auditimi në fakt (Dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 100 m3), rezulton 22 kolona dhe jo 

40 siç është librezuar dhe situacionuar. Volum pune i kryer për rrethimin, rezulton: 22 kolona 

betoni M-200 (sipas fakti në objekt, numëruar në prezencë të mbikëqyrësit) dhe jo për 40 

kolona M-200. Në vepër rezulton se janë vendosur  22 kolona dhe volumi i mbushjes me beton, 

sipas faktit, rezulton:  

 3.85 m3 beton = 22 copë kolona x vëllimin e një bazamenti (50 cm x 50 cm x 70 cm).  

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për rrethimin, rezultoi se ky zë pune është realizuar 

në volumin prej 3.85 m3 beton dhe jo në volumin 20 m3 mbushje me beton M-150. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 16.15 m3 beton  (20 m3 sipas librezës – 3.85 m3 sipas faktit) 

e pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer 

është i gabuar dhe fiktive, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & 

“F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., 

është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 135,918 lekë (16.15 m3 x 8,416 lekë). 

Grupi i auditimit ka dalë në konkluzionin e cituar, pasi ka bërë verifikimin në terren në 

prezencë të Mbikëqyrësit të punimeve z. B. B., përfaqësues i shoqërisë “I.” sh.p.k. 

 
 

41. Zëri 17c (2.118/1) Kolonë beton arme M-200. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 3 m3 beton M-200 me 

çmim 14,180 lekë. Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 3 m3 beton, për 

kolonat beton arme M-200. 

-Sipas faktit nga auditimi në objekt dhe projektit të zbatimit, rezulton volum pune i kryer për 

kolonat, si vijon: 22 kolona betoni dhe jo 40 kolona siç është librezuar dhe situacionuar.   

Volumi i kolonave, rezulton si vijon: [ 1.584  m3 beton = 22 copë kolona x (0.15 m x 0.15 m 

x 3,20 m)] . 

Pra, nga auditimi mbi zbatimin e punimeve për kolonat M-200, rezultoi se ky zë pune është 

realizuar në volumin prej 2 m3 beton dhe jo në volumin 8 m3 beton. 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 1.416 m3 beton  (3 m3 sipas librezës – 1.584 m3 sipas faktit) 

është pasqyruar në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer 

është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k 

përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., është 

përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 20,079 lekë ( 1.416  m3 x 14,180 lekë). 

42. Zëri 17d (2.399) Bojatisje me gëlqere. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 64 m2  me çmim 84 lekë. 
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Libreza e masave për këtë zë pune pasqyron volumin 64 m2 bojatisje me gëlqere. 

Nga auditimi mbi zbatimin e këtij zëri në objekt (Sharovë; dhoma e rojës në depo ndërmjetëse 

100 m3) rezultoi se ky zë pune nuk është realizuar fare. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 5,376 lekë (64 m2 x 84 lekë). 

 

Punime ndërtimi në linjat e shpërndarjes. 

 

Linja e shpërndarjes zona 1. 

 

43. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri për 6 analiza 

në vlerën 85,416 lekë. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet asnjë dokument 

justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë raport testimi 

mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë (6*14,236 lekë). 

 

PUNIME NDËRTIMI MË LINJËN E SHPËRNDARJES ZONA 1 

 

44. Zëri 1 (3.89/a) Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, 

tok zak, kategoria III, me shkarkim në mjet. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave të shpërndarjes zona 1 me një gjatësi totale të tubave PE100 16,340 ml, konkretisht 

për tubat PE Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 125 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 

50 mm, Ø 40 mm dhe Ø 32 mm, rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi linjë e shpërndarjes zona 1: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 9,191 m3 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 2,010 m3 

Totali  11,201 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e shpërndarjes zona 1: 

- Vëllimi që zënë tubacionet, rezulton në volumin 71.45 m3. 

- Vëllimi i rërës, në volumin 2,390 m3. 

- Vëllimi i zërit “Mbushje ngjeshje me zhavorr”, në volumin 4,951 m3. 

Totali 7,412  m3 mbushje në linjën e shpërndarjes zona 1. 

Vëllimi i gërmimit rezulton më tepër në volumin  3,789 m3 {11,201 m3 (Gërmim) – 7,412 m3 

(Mbushje)}. Pra, vëllimi i gërmimit duhej të ishte 7,4125 m3 dhe jo 11,201 m3. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 3,789 m3 gërmim duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 

2,682,612 lekë pa TVSH (3,789 m3 x 708). 
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Linja e shpërndarjes zona 2. 

 

45. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri për 6 analiza 

në vlerën 85,416 lekë. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet asnjë dokument 

justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë raport testimi 

mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë (6*14,236 lekë). 

 

PUNIME NDËRTIMI MË LINJËN E SHPËRNDARJES ZONA 2 

 

46. Zëri 1 (3.89/a) Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, 

tok zak, kategoria III, me shkarkim në mjet. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave të shpërndarjes zona 1 me një gjatësi totale të tubave PE100 5,985 ml, konkretisht për 

tubat PE Ø 160 mm, Ø  140 mm, Ø 125 mm, Ø 110 mm, Ø 90 mm, Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 50 

mm, Ø 40 mm dhe Ø 32 mm, rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi në linjën e shpërndarjes zona 2: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 3,421 m3. 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 605 m3 

Totali  4,026 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e shpërndarjes zona 2: 

- Vëllimi që zënë tubacionet, rezulton në volumin 28.05 m3. 

- Vëllimi i rërës, në volumin 848 m3. 

- Vëllimi i zërit “Mbushje ngjeshje me zhavorr”, në volumin 1,701 m3. 

Totali  2,577.05  m3 mbushje në linjën e shpërndarjes zona 2. 

Vëllimi i gërmimit rezulton më tepër në volumin  1,449  m3 {4,026 m3 (Gërmim) – 2,577.05 

m3 (Mbushje)}. Pra, vëllimi i gërmimit duhej të ishte 2,577.05 m3 dhe jo 4,026 m3. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 1,449 m3 gërmim duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 

1,025,892 lekë pa TVSH (1,449 m3 x 708). 

 

Linja e shpërndarjes Çerenisht. 

 

47. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri për 6 analiza 

në vlerën 85,416 lekë. Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet 

asnjë dokument justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë 

raport testimi mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë ( 6 copë * 14,236 

lekë). 
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PUNIME NDËRTIMI MË LINJËN E SHPËRNDARJES ÇERENISHT 

 

48. Zëri 1 (3.89/a) Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, 

tok zak, kategoria III, me shkarkim në mjet. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave të shpërndarjes Çerenisht me një gjatësi totale të tubave PE100 5,896 ml, konkretisht 

për tubat PE Ø 90 mm, Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 50 mm, Ø 40 mm, rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi në linjën e shpërndarjes Çerenisht: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 2,662 m3 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 1,324 m3 

Totali  3,986 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e shpërndarjes Çerenisht: 

- Vëllimi që zënë tubacionet, rezulton në volumin 20.05 m3 

- Vëllimi i rërës, në volumin 863 m3 

- Vëllimi i zërit “Mbushje ngjeshje me zhavorr”, në volumin 1,714 m3 

Totali 2,597.05  m3 mbushje në linjën e shpërndarjes Çerenisht. 

Vëllimi i gërmimit rezulton më tepër në volumin  1,389  m3 {3,986 m3 (Gërmim) – 2,597.05 

m3 (Mbushje)}. Pra, vëllimi i gërmimit duhej të ishte 2,597.05 m3 dhe jo 3,986 m3. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 1,389 m3 gërmim duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 983,412 

lekë pa TVSH (1,389 m3 x 708). 

 

Linja e shpërndarjes Sharovë. 

 

49. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri për 6 analiza 

në vlerën 85,416 lekë. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet asnjë dokument 

justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë raport testimi 

mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 

Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë ( 6 copë * 14,236 

lekë). 

 

PUNIME NDËRTIMI MË LINJËN E SHPËRNDARJES SHAROVË 

 

50. Zëri 1 (3.89/a) Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, 

tok zak, kategoria III, me shkarkim në mjet. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave të shpërndarjes Çerenisht me një gjatësi totale të tubave PE100 3,097 ml, konkretisht 

për tubat PE Ø 90 mm, Ø 75 mm, Ø 63 mm, Ø 50 mm, Ø 40 mm, rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi në linjën e shpërndarjes Sharovë: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 1,477 m3. 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 550 m3. 
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Totali  2,027 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e shpërndarjes Sharovë: 

- Vëllimi që zënë tubacionet, rezulton në volumin 9 m3. 

- Vëllimi i rërës, në volumin 438 m3. 

- Vëllimi i zërit “Mbushje ngjeshje me zhavorr”, në volumin 864 m3. 

Totali  1,311  m3 mbushje në linjën e shpërndarjes Sharovë. 

Vëllimi i gërmimit rezulton më tepër në volumin  716  m3 {2,027 m3 (Gërmim) – 1,311 m3 

(Mbushje)}. Pra, vëllimi i gërmimit duhej të ishte 1,311 m3 dhe jo 2,027 m3. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 716 m3 gërmim duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 506,928 

lekë pa TVSH (716 m3 x 708). 

 

PUNIME NDËRTIMI MË LINJËN E DËRGIMIT 

Linja e dërgimit stacion pompimi burimi   ut – Depo Ndërmjetëse 200 m3 – Depo 100 m3, 

500 m3, 1000 m3. 

 

51. Zëri 11 (2.258) Mbushje ngjeshje me zhavorr. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave të linjës së dërgimit stacion pompimi burimi   ut – Depo Ndërmjetëse 200 m3 – 

Depo 100 m3, 500 m3, 1000 m3 me një gjatësi totale të tubave 4,446 ml, respektivisht për tubat 

PE Ø 200 mm me l=2,299 ml, Ø 160 mm me l=378 ml, Ø  125 mm me l=427 ml, Ø 90 mm me 

l=207 ml, Ø 50 mm me l=1,135 ml rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi në linjën e dërgimit: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 2,100 m3. 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 552 m3. 

Totali  2,622 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e dërgimit: 

- Vëllimi që zënë tubacionet, rezulton në volumin 89 m3. 

- Vëllimi i rërës, në volumin 910 m3. 

- Vëllimi i zërit “Mbushje ngjeshje me zhavorr”, në volumin 1,868 m3. 

Totali  2,867  m3 mbushje në linjën e dërgimit. 

Vëllimi i mbushjes rezulton më tepër në volumin  245  m3 {2,868 m3 (mbushje) – 2,622 m3 

(gërmim)}. Pra, vëllimi i mbushjes duhej të ishte 2,622 m3 dhe jo 2,867 m3. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar 

nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 245 m3 mbushje duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 402,290 

lekë pa TVSH (245 m3 x 1,642 lekë). 

 

 

52. Zëri 17(An-99) Kryerja e analizave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron realizimin e këtij zëri për 6 analiza 

në vlerën 85,416 lekë. 

Nga auditimi i dokumentacionit teknik në dosje, rezulton se nuk ndodhet asnjë dokument 

justifikues, argumentues i cili vërteton kryerjen e analizave. Pra, nuk ka asnjë raport testimi 

mbi treguesit kryesor të ujit, të realizuar në një laborator të akredituar. 

Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin pjesor progresiv 

nr. 7 si zë pune i kryer është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. 

I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga 
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Z. L. D., është përfituar  tepër në mënyrë të padrejtë në vlerën 85,416 lekë ( 6 copë * 14,236 

lekë). 

 

III. Mbi zbatimin e zërit “Makineri dhe Paisje” në objektin “Rehabilitim i ujësjellësit të 

qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë” Bashkia Skrapar.  

 

Pjesë hidraulike në stacionin e pompimit . 

1. Zëri 4(An-300) Elektro pompa sipërfaqësore-vertikale Q=25.4 lit/sek H=145 m + pjesët 

ndihmëse për instalimin e saj në dhomën e el/pompave. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 2 copë elektro pompa me 

çmim 1,101,629 lekë. 

2. Zëri 10(An-27) F.V. Saraçineskë Dn = 50 mm, Pn 40 bar. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 3 copë saraçineska me 

çmim 41,560 lekë. 

3. Zëri 13(An-28) F.V. Saraçineskë Dn = 150 mm, Pn 40 bar. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 4 copë saraçineska me 

çmim 167,496 lekë. 

4. Zëri 14(An-27) F.V. Saraçineskë Dn = 50 mm, Pn 40 bar. 

Situacioni pjesor progresiv nr. 7, për këtë zë pune pasqyron volumin 2 copë saraçineska me 

çmim 177,219 lekë. Nga auditimi në terren, lidhur me pajisjet e mësipërme, konstatohet se janë 

të ndryshkura dhe korroduara, madje në disa pajisje dhe të lyera me varak, akoma pa u vendosur 

në punë. Në gjykimin e audituesit, këto pajisje siç paraqiten edhe fotografitë bashkëlidhur, nuk 

janë të reja. Sa më sipër trajtuar, pasqyrimi i zërit në librezën e masave dhe në situacionin 

pjesor progresiv nr. 7 si zë pune i kryer me pajisje të reja, është i gabuar, dhe si rrjedhojë nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. B. C. dhe 

nënkontraktori “L.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. L. D., duhen të merren masa për vendosjen e 

pajisjeve të reja në volumet dhe vlerat përkatëse, para përfundimit të afatit të kontratës për punë 

publike. Në rast të kundërt, pra të zëvendësimit të pajisjeve,  vlera prej 3,352,360 lekë do të 

konsiderohet dëm ekonomik, shkaktuar buxhetit të Bashkisë Skrapar. 

Sa më sipër, është në kundërshtim me nenin 30 (Garancitë) të Kontratës me nr. 1436 prot, datë 

20.05.2020, ku theksohet: 

30.1 Kontraktori garanton se materialet e trupëzuara me punët janë të reja, të 

papërdorura dhe të modeleve të fundit dhe se trupëzojnë përmirësimet e fundit në 

projekt dhe materiale, me përjashtim kur parashikohet ndryshe në kontratë. 

30.2 Me përjashtim të ndonjë parashikimi në kontratës ose nga ligji, kontraktori 

garanton se materialet nuk kanë defekte të shkaktuara nga ndonjë veprim ose 

mosveprim i kontraktorit apo të shkaktuara nga projektimi, materialet dhe puna nën 

kushte normale përdorimi, për kushtet që mbizotërojnë në Shqipëri. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 180-212. 

Kriteri: Trajtimi i zërave të rinj jo në përputhje me çmimet e VKM Nr. 629 dhe me analizat e 

çmimeve hartuar nga shoqëria projektuese “I.” sh.p.k, 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. 

-Analizat e çmimeve sipas Projekt Zbatimit, hartuar nga “I.” sh.p.k. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1436 prot., datë 20.05.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1772 prot., datë 

18.06.2020 . 
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Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 

fondet e Bashkisë Skrapar .  

Shkaku:  Pasqyrim jo i saktë i çmimeve për zërat e rinj në preventivin e ripunuar 

si dhe në preventivin përfundimtar (+/-) nga sipërmarrësi (BOE Sh. I 

sh.p.k dhe nënkontraktori L. sh.p.k) dhe mbikëqyrësi i punimeve. 

Diferenca në volume dhe zëra pune të pa kryera.  

Rëndësia:  I lartë. 

 

Rekomandime: Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën prej 17,804,226 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k dhe nënkontraktori OE “L.” sh.p.k 

për punime të pakryera, diferenca në volume pune krahasuar me volumet e situacionuara, 

vendosje pajisje hidraulike të përdorura në stacionin e pompimit,  parashikuar në kontratën me 

nr. 1436 prot., datë 20.05.2020 me objekt “Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe 

fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”. 

 

D. Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

1. Sipërmarrësit të punimeve JV “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k  dhe nënkontraktorit “L.” sh.p.k i 

janë likuiduar tepër në vlerën 17,804,226  lekë pa TVSH, për punime të kryera jo në përputhje 

me volumet e situacionuara, për zëra pune të parealizuara fare dhe të situacionuara, për 

vendosje pajisje të ndryshkura dhe të vjetra, vlerë kjo e cila përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit 

të Bashkinë Skrapar  dhe duhet të kthehet nga përfituesi, sipërmarrësi i punimeve. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, janë paraqitur observacionet nga OE “Sh. I” shpk 

& subjekti mbikëqyrës i punimeve “I.” shpk, administruar në KLSH me nr. 798/10 prot., dhe 798/11 

prot., datë 09.01.2023 si më poshtë: 

Pretendimet e subjektit:  1.Pretendimet e paraqitura nga subjekti ndërtues, Sh. I shpk, dhe ato të 

paraqitura nga mbikëqyrësi i punimeve, I. shpk, janë të njëjta me ato të paraqitura mbi akt konstatimin 

nr. 7, datë 11.11.2022 e protokolluar në Bashkinë Skrapar, sqarimet e të cilin janë pasqyruar në Projekt 

Raportin e Auditimit, dhe nuk është paraqitur asnjë argument i ndryshëm i cili të konsiderojë 

ndryshimin e qëndrimit nga audituesit. 
 

Qëndrimi i Grupit të auditimit: 

Observacionet tuaja nuk pranohen, pasi nuk argumentohen nga ana juaj. Sqarimet e dhëna nuk kanë 

mbështeten dhe nuk provohen në mënyrë shteruese me dokumentacionin e paraqitur, dhe në këto kushte 

nuk merren ne konsideratë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. A. K., në cilësinë 

e mbikëqyrësit të punimeve. 

  

II. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Mbrojtje nga lumi në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë” Bashkia 

Skrapar, u konstatua: 
 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 2567 prot., datë 

19.08.2020 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar, përfaqësuar nga Kryetari Z. 

A. M. dhe sipërmarrësit të punimeve OE “D. C.” SH.P.K  me licencë NZ.2383/16, me 

administrator Znj. S.Sh. përfaqësuar me prokurë të posaçme  Nr. 3289 Rep, dhe Nr. 1897 Kol. 

lëshuar me datë 18.08.2020 nga Z. V. M. Vlera e kontratës 20,231,893 lekë me TVSH. Afati i 

realizimit të kontratës është 60 (gjashtë dhjetë) ditë nga data e fillimit të punimeve dhe garancia 

e punimeve është 1(një) vit.  Drejtuesi i projektit të deklaruara nga sipërmarrësi i punimeve 

është S. P., me nr. Licence Z1213/3. 
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-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Mbrojtje nga lumi    në krahun e majtë në zonën 

e quajtur Verori, Çorovodë”, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 2568 prot, datë 19.08.2020, 

ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga Kryetari Z. A. M. dhe OE “H.” SH.P.K  me 

administrator z. F. B., me Lic. MK.2018/17. Kontrata e mbikëqyrjes ka vlerën 485,565.6 lekë 

me TVSH me afat realizimi sipas afatit të zbatimit të punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Mbrojtje nga lumi    në krahun e majtë në zonën 

e quajtur Verori, Çorovodë”, është lidhur kontratë kolaudimi punimesh ndërtimi me nr. 3625/1 

prot, datë 12.11.2020 ndërmjet Bashkisë Skrapar  përfaqësuar nga Titullari Z. A. M. dhe BOE 

“M.” sh.p.k  përfaqësuar nga z. G. K. me nr. lic. MK. 3522 dhe “A.” sh.p.k përfaqësuar nga Z. 

E. M. me Nr. Licence MK. 2892/4. BOE do të përfaqësohet nga BOE do të përfaqësohet nga 

OE “M.” sh.p.k  sipas akt marrëveshjes me Nr. Repertori: 3145 dhe Nr. Koleksioni: 1053  me 

kuotën 88%. Vlera e kontratës së kolaudimit 72,835.20 lekë me TVSH. 

 

►Titulli i Gjetjes 2: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Mbrojtje nga lumi në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë”, nga zbatuesi i 

punimeve “D. C.” SH.P.K. 

 

Situata:  

I. Zëri 6. Beton M-250 për trarë e soletë. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 225.45 m3 beton M-250 me çmim 11,618 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 225.45 m3 beton M-250 trajtuar në mënyrë analitike si 

vijon: 
 

Nr. Emërtimi i punimit 
Njësia 

matjes 
Sasia 

Gjatësi 

(m) 

Gjerësi 

(m) 

Lartësi 

ose thellësi 

(m) 

Shuma 

1 Themeli i murit mbajtës gjatësor m3 1 62 1.6 1 99.2 

2 Muri mbajtës gjatësor m3 1 62 0.4 3.5 86.8 

3 Trarët lidhës gjatësor m3 1 62 0.4 0.6 14.88 

4 Soleta konsol m3 1 35 Sip trapezi 0.702 24.57 

 Shuma     225.45 

 

Nga auditimi në objekt rezulton se ky zë pune është realizuar, por referuar projektit të zbatimit, 

rezulton se në k’të volum betoni M-250 nuk është zbritur volumi i betonit që zënë 12 pilat me 

Ø 60 cm. Nga llogaritja ky volum rezulton 13.56 m3 beton M-250. 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve është përfituar tepër në volumin 13.56 m3 në 

vlerën 139,416 lekë (13.56 m3 * 11,618 lekë). 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 212-213. 
 

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. 2567 prot., datë 19.08.2020. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 2568 prot., datë 

19.08.2020. 

Ndikimi/Efekti:        Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë librezuar dhe situacionuar 

volume pune të pa kryera .  

Shkaku:  Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I mesëm. 
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Rekomandimi: Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën 139,416 lekë pa TVSH nga OE “D.” 

SH.P.K për punime të pakryera në kontratën me nr. 2567 prot., datë 19.08.2020 me objekt 

“Mbrojtje nga lumi, në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë” vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore. 
 

D. Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

-Sipërmarrësit të punimeve “D. C.” SH.P.K  i janë likuiduar tepër në vlerën 139,416 lekë pa 

TVSH, për diferencë në volum punime krahasuar me  volumin e situacionuara, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Skrapar  dhe duhet të kthehet nga përfituesi, 

sipërmarrësi i punimeve.  

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: Z. F. B., në cilësinë 

e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

III. Mbi auditimin e zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë publike me objekt: 

“Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar”, u konstatua: 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 985 prot., datë 

08.04.2021 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar, përfaqësuar nga Kryetari Z. 

A. M. dhe sipërmarrësit të punimeve OE “D. C.” SH.P.K  me licencë NZ.2383/19, me 

administrator Znj. S.Sh. përfaqësuar me prokurë të posaçme  Nr. 89 Rep, dhe Nr. 54 Kol. 

lëshuar me datë 08.04.2021 nga Z. G. T. Vlera e kontratës 107,236,550 lekë me TVSH. Afati 

i realizimit të kontratës është 12 (dymbëdhjetë) muaj nga data e fillimit të punimeve dhe 

garancia e punimeve është 2 (dy) vjet.  Drejtuesi i projektit të deklaruara nga sipërmarrësi i 

punimeve është D. Th., me nr. Licence Z. 0922/3. 

-Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit për “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe 

Kakrukë, Bashkia Skrapar”, është lidhur kontratë shërbimi me nr. 1234 prot, datë 07.05.2021, 

ndërmjet Bashkisë Skrapar përfaqësuar nga Kryetari Z. A. M. dhe OE “M.” SH.P.K  me 

administrator z. A. B., me Lic. MK.3522/3. Kontrata e mbikëqyrjes ka vlerën 2,034,280.80 

lekë me TVSH me afat realizimi sipas afatit të zbatimit të punimeve. 

-Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit për “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe 

Kakrukë, Bashkia Skrapar”, është lidhur kontratë kolaudimi punimesh ndërtimi me nr. 418 

prot, datë 14.02.2022 ndërmjet Bashkisë Skrapar  përfaqësuar nga Titullari Z. A. M. dhe OE 

“G.” sh.p.k  përfaqësuar nga z. G. S. me nr. lic. MK. 2928/8.  Vlera e kontratës së kolaudimit 

72,835.20 lekë me TVSH. 

 

►Titulli i Gjetjes 3: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin 

“Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar”, nga zbatuesi i 

punimeve “D. C.” SH.P.K . 

 

Situata:  

I. Punime ndërtimi për linjën e jashtme Kaptazh-Depo Gjerbes. 

Zëri 10. Mbushje e kanalit me material gërmimi, rrafshim, ngjeshje me tokmak elektrik, 

çdo 30 cm, tokë e fortë. 

Nga auditimi në terren mbi realizimin e punimeve të ndërtimit të zërave gërmim dhe mbushje 

të linjave për linjën e jashtme Kaptazh-Depo Gjerbes me një gjatësi totale të tubave 6,400 

ml, respektivisht për tub PE Ø 63 mm me l=6400 ml, rezulton si vijon: 

 Punime gërmimi në linjën e jashtme: 

-Gërmim dheu me ekskavator goma 0.25 m3, në kanale gjerësi deri 2 m, tok zak, kategoria III, 

me shkarkim në mjet, në volumin 2,512 m3. 

-Gërmim kanalesh në tokë të fortë, me krahë, me seksion deri 0.75 m2, në volumin 1,328 m3 



171  

Totali  3840 m3 gërmim dheu. 

 Punime mbushje kanalesh në linjën e jashtme: 

- Vëllimi që zë tubi PE Ø 63 mm, rezulton në volumin 20 m3 

- Vëllimi i rërës, në volumin 350 m3 

- Vëllimi i zërit “Mbushje me material gërmimi...”, në volumin 3,570 m3 

Totali  3940  m3 mbushje në linjën e jashtme. 

Vëllimi i mbushjes rezulton më tepër në volumin  100  m3 {3940 m3 (mbushje) – 3840 m3 

(gërmim)}. Pra, vëllimi i mbushjes duhej të ishte 3840 m3 dhe jo 3940 m3. 

 

Sa më sipër trajtuar, nga sipërmarrësi i punimeve OE “D. C.” sh.p., janë librezuar dhe 

situacionuar më tepër 100 m3 mbushje duke përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 20,000 

lekë pa TVSH (100 m3 x 200 lekë). 

 

Zëri 14. Transport dheu me auto deri 5.0 km. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 5100 m3 transport dheu me çmim 260 lekë. 

Libreza e masave pasqyron volumin 5124.36 m3 transport dheu, trajtuar në mënyrë analitike. 

Nga auditimi në terren në linjën e jashtme Kaptazh-Depo Gjerbes, u konstatua se punimet mbi 

hapjen e trashesë rruga 1 (SC 1 – SC 96) janë realizuar në seksionin tërthor  (1) m2 dhe jo në 

seksionin tërthor (1.5) m2. Pra në volumin1,880 m3 gërmim {1,880 ml (gjatësia e rrugës) x 1 

m2 (sip. mes)} dhe jo në volumin 2,820 m3 (1880 ml x 1.5 m2). 

Sa më sipër trajtuar, diferenca prej 940 nga sipërmarrësi i punimeve OE “D. C.” sh.p.k, është 

librezuar dhe situacionuar më tepër 100 m3 në “zërin e transport dheu me auto deri 5.0km” duke 

përfituar në mënyrë të pa drejtë në vlerën 244,400 lekë pa TVSH (940 m3 x 200 lekë). 

 

II. Linja e brendshme dhe punime Kakrukë. 

Zëri  6. F.V Tuba e rekorderi ujësjellësi PE  d= 20-32 mm, PN 16. 

Situacioni përfundimtar pasqyron volumin 4,970 ml tub PE PN d= 20-32 mm.  

Nga auditimi i pasqyrimit të këtij zëri në librezën e masave për linjën e shpërndarjes së 

ujësjellësit në fshatin Kakrukë, u konstatua, si vijon: 

- Në pasqyrimin e zërit të gërmimit me ekskavator zingjir 0.5 m3, në kanale gjerësi deri 

2 m, tok zak, kat IV, me shk në tokë, gërmimi i trasesë për tub Ø 20-32 mm është 2,890 

ml. 

- Në pasqyrimin e zërit “Gërmim shkëmbi mesatar me çekiç me ekskavator me zinxhir” 

gërmimi i trasesë për tub Ø 20-32 mm është 1,730 ml. 

Pra, në total, gjatësia e gërmimit për tub Ø 20-32 mm, paraqitet në volumin 4,620, kurse 

në situacionin përfundimtar gjatësia paraqitet në volumin 4,970 ml.  

Sa më sipër diferenca prej 350 ml tub Ø 20-32 mm, është  situacionuar dhe përfituar më tepër 

nga sipërmarrësi i punimeve nga sipërmarrësi i punimeve OE “D. C.” sh.p.k,, në vlerën 199,500 

lekë pa TVSH [350 ml x 570 lekë].  

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 214-216. 

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. 985 prot., datë 08.04.2021 . 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 1234 prot., datë 

07.05.2021 . 

Ndikimi/Efekti: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në 



172  

fondet e Bashkisë Skrapar.  

Shkaku:  Pasqyrim jo i saktë në librezën e masave nga sipërmarrësi dhe 

mbikëqyrësi i punimeve. 

Rëndësia:  I lartë. 

Rekomandime: Bashkia Skrapar  të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 463,900 lekë pa 

TVSH nga shoqëria “D. C.” SH.P.K , në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 985 prot., 

datë 08.04.2021 me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia 

Skrapar” vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore. 

 

►Titulli i Gjetjes 4: Mos realizim i Oponencës Teknike të projektit me objekt: “Furnizimi me 

ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” nga Autoriteti Kontraktor. 

 

Situata: 

Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës me  objekt: “Furnizimi me 

ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” u konstatua se Autoriteti Kontraktor, 

Bashkia Skrapar, nuk ka kryer oponencën teknike për projektin e zbatimit. Ky veprim është në 

kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve 

të Ndërtimi”, i ndryshuar,  neni 6, ku përcakton se: “Oponenca teknike për projektet e ndërtimit 

të objekteve do të bëhet për të gjitha llojet e ndërtimeve, me vlerë të preventivuar së paku 100 

milionë lekë, nga institutet shtetërore ose ente të tjera, të përcaktuara nga ministria që mbulon 

veprimtarinë e ndërtimeve”. Sa më sipër për veprimet dhe mosveprimet, ngarkohet me 

përgjegjësi Kryetari i Bashkisë.  

Mbështetur në ligjin nr. 183/2014 datë 01.04.2013 “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e territorit 

nga ndërtimet e kundërligjshme”, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe 

disiplinimin e punimeve të ndërtimit” neni 6  kreun III, neni 15, pika 1, i  ndryshuar, në Urdhrin 

e  Ministrit Nr. 197, datë 09.10.2014 “Për miratimin e kushteve të përgjithshme të marrëveshjes 

për kryerjen e oponencës teknike për projektet e veprave të ndërtimit”, për shkelje të 

ligjshmërisë duke mos kryer Oponencën Teknike të Projektit të Zbatimit me vlerë të 

preventivuar mbi 100 milionë lekë, përbën kundërvajtje administrative.  

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 216-217. 

Kriteri: Realizim i punimeve të ndërtimit pa kryer oponencë teknike, 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, neni 6  kreun III, neni 15, pika 1, i  

ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Realizimi i projektit të zbatimit pa oponencë teknike dhe gjithashtu 

procedura e prokurimit është zhvilluar pa disponimin e saj.  

Shkaku: Neglizhencë e Bashkisë Skrapar. 

Rëndësia: I lartë. 

Rekomandime: Bashkia Skrapar të marrë masa që të pajisin me Oponencë Teknike për 

çdo projekt zbatimi me vlerë të preventivuar mbi 100 milion lekë sipas legjislacionit në fuqi. 

 

E. Konkluzion: 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se; 

1. Sipërmarrësit të punimeve shoqërisë “D. C.” SH.P.K  i janë likuiduar tepër në vlerën 

463,900 lekë pa TVSH, për punime të kryera jo në volumet e situacionuara, vlerë kjo e cila 

përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkinë Skrapar  dhe duhet të kthehet nga përfituesi. 

2. Autoriteti Kontraktor, Bashkia Skrapar, nuk ka kryer oponencën teknike për projektin e 

zbatimit me objekt: “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar”. Ky 

veprim është në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 
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Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, neni 6. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:  

1. Z. A. M., në cilësinë e Kryetarit të Bashkisë Skrapar, 

2. Z. A. B., dhe  Z. F. M., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve. 

 

Konkluzion i përgjithshëm mbi Auditimin e zbatimit të kontratave për punë publike: 

 

I. Nga auditimi i 4 (katër) kontratave për punë publike, për periudhën e auditimit 2020 - 2021 

në vlerën totale 563,705,467 lekë pa TVSH ose 676,446,560.4 lekë me TVSH, rezultuan 

diferenca në volume dhe punë të kryera, punime të pakryera dhe vendosje pajisje hidraulike të 

përdorura në stacionin e pompimit, në vlerën 23,369,457 lekë pa TVSh, respektivisht si vijon: 
 

- Vlera 17,804,226 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume dhe 

punë të kryera, punime të pakryera dhe vendosje pajisje hidraulike të përdorura në stacionin 

e pompimit në  kundërshtim me kontratën me nr. 1436 prot., datë 20.05.2020 me objekt 

“Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia 

Skrapar” të lidhur ndërmjet Bashkisë Skrapar  dhe BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k dhe 

nënkontraktorit OE “L.” sh.p.k. 

- Vlera 139,416 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 2567 prot., datë 19.08.2020 me objekt “Mbrojtje nga lumi   , 

në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë” të lidhur ndërmjet Bashkisë Skrapar  

dhe OE “D. C.” sh.p.k. 

- Vlera 463,900 lekë pa TVSh, përfaqëson dëm ekonomik  për diferenca në volume për zërat 

e punimeve në  kontratën me nr. 985 prot., datë 08.04.2021 me objekt “Furnizimi me ujë i 

fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” të lidhur ndërmjet Bashkisë Skrapar  dhe 

OE “D. C.” sh.p.k. 
 

II. Në 1 (një) rast nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës,me objekt 

“ Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” fituar nga OE “D.”, u 

konstatua se,  AK , Bashkia Skrapar, nuk ka kryer Oponencën teknike për projektin e zbatimit. 

Veprim ky në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar,  neni 6. 

 

 

2.5 Mbi Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit. 

a)Për periudhën objekt auditimi 2020 - 2021 janë miratuar 6 leje ndërtimi, nga të cilat 3 

shtesa kati, 1 magazinë grumbullimi 1 rikonstruksion + çati. Të ardhurat e Bashkisë Skrapar 

nga TNI për këto leje janë në vlerën 1,196,814 lekë. 

b. Janë audituar 6 lejet e ndërtimit, konkretisht: 

-Leja në emër të zhvilluesit D. K. me objekt “Shtesë volumi mbi objektin ekzistues”; 

-Leja në emër të zhvilluesit G. me objekt Stalla 1 kat, me ambient për përpunimin dhe 

grumbullimin e qumështit; 

-Leja në emër të zhvilluesit L. F. me objekt “Magazinë grumbullimi përpunimi fruta-perime; 

-Lejë në emër të zhvilluesit Xh. B. me objekt “Shtesë kati dhe vëllimi mbi ndërtesën 

ekzistuese”; 

-Leja në emër të zhvilluesit M. Ç. me objekt “Punime për rikonstruksionin e banesës dhe 
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ndërtim çatie”’; 

-Leja në emër të zhvilluesit E. O. me objekt “Rikonstruksion ambiente shërbimi dhe shtesë 

kati bujtina”. 

 

1. LEJA E NDËRTIMIT ME OBJEKT:  

“Stallë 1 kat për rritjen e lopëve dhe dhenve, me ambient për prodhimin dhe përpunimin 

e qumështit”, me zhvillues "G.", me datë aplikimi 09.06.2020, me nr. çështje ne sistemin e 

lejeve AN090620200053. 

Titulli i Gjetje: Miratimi i lejes pa bashkërenduar me institucionet e nevojshme të ngarkuara 

sipas ligjit. 

Situata: a.- Mungon miratimin i AKM në lidhje me VNM. Mungon VNM paraprake e 

miratuar, pasi nuk është dërguar për mendim pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit si organ 

bashkëveprues lidhur me miratimin e lejeve të ndërtimit. 

b.- Nuk i është dërguar për mendim institucioneve sipas fushave përkatëse edhe në Lejen e 

Ndërtimit. 

c.- Me shkresën 5605 prot., datë 14.07.2020, Ministria e Bujqësisë nuk shprehet për ndryshim 

projekti, pasi është pajisur më parë me Leje Ndërtimi; 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 220-221. 

Kriteri: 1.VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” 

i ndryshuar neni 10/1 pika 6.  

Ndikimi: Mungon garancia për zhvillimin e objektit në përputhje kondicionet dhe mendimet e 

institucioneve të specializuara pjesë e procesit. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT Skrapar. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: 1.Nga DPKZHT të merren masa për të mos pranuar nga aplikuesit për leje 

ndërtimi pa disponuar dokumentacionin e plotë dhe bashkërendimin me institucionet e 

ngarkuara me ligj pjesë e procesit të miratimit të lejeve të ndërtimit. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

 

1. Z. B. M. me detyrë Drejtori i DPKZHT. 

2. Z. A. L. me detyrë aktuale nën Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e nëpunësit. 

 

Përsa është trajtuar në Projekt Raportin e Auditimit, nga punonjësit e urbanistikës është 

paraqitur observacioni i administruar në KLSH me nr. 798/12 prot., datë 16.01.2023 si më 

poshtë: 

Pretendimet e subjektit:  Lidhur me piken 1 Leja e ndërtimit  me objektet “Stallë 1 kat 

për rritjen e lopëve dhe dhenve me ambient për prodhimin dhe përpunimin e qumështit”. 

Qëndrimi juaj në projekt raport, nuk merr parasysh sqarimet tona pasi nuk kemi paraqitur 

dokumentacion të nevojshëm për të provuar  këtë. Gjatë auditimit duke qenë i pranishëm ne  

këtë objekt,  kam dhënë sqarimet në lidhje me këtë leje ndërtimi.  

Ky objekt,  është shtesë e lejes së ndërtimit të stallës dhënë ne vitin 2018, ku konsiston thjesht 

në krijimin e një ambienti brenda stallës me disa ndarje muresh për prodhimin dhe përpunimin 

e qumështit. Të gjitha procedurat e mendim dhënies apo dokumentacioni për VNM janë 

ndjekur gjatë shqyrtimit të lejes së ndërtimit të stallës. Dokumentacioni provues është në 

sistemin e-leje,  në të cilin ju si  audituesi kishit akses për të verifikuar çdo dokument provues 

për këtë objekt. 

Qëndrimi juaj është i pabazuar. 
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Qëndrimi i Grupit të auditimit: 
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, audituesit e KLSH sqarojnë se: 

1.Observacionet tuaja nuk pranohen, pasi me përjashtim të komenteve të dhëna, nuk keni 

paraqitur asnjë dokumentacion për të provuar pretendimet tuaja. 

 

2. LEJA E NDËRTIMIT ME OBJEKT:  

"Rikonstruksion njësi shërbimi dhe shtesë kati Bujtina", me zhvillues E. O., me datë 

aplikimi 07.11.2021, me nr. çështje ne sistemin e lejeve AN071120210013. 

Titulli i Gjetjes: Miratimi i lejes pa bashkërenduar me institucionet e nevojshme të ngarkuara 

sipas ligjit. 

Situata: a.- Mungon Raporti i Auditimit të Eficencës Energjetike dhe Certifikata e 

Performancës (CPE) e miratuar brenda standardit, në kundërshtim me Ligjin nr. 116/2016 

“Për performancën e energjisë së ndërtesave”. Në nenin 4 pika 5 përcaktohet se nga ky ligj 

përjashtohen ndërtesat e veçuara me një sipërfaqe të shfrytëzueshme me pak se 50 m2. 

Ndërtimi i kësaj shtese është më i madh se sipërfaqja 50m2; Neni 15, pika 1/1.v e VKM-së nr. 

408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” i ndryshuar, e cila 

përcakton ndër dokumentet e detyrueshme përcaktohet edhe projekti i eficencës energjetike, 

në rastet kur është e detyrueshme me ligj; Shkresa e AZHT me nr. 807 prot., datë 26.02.2021 

“Mbi zbatimin e legjislacionit për performancën e energjisë së ndërtesave” dërguar gjitha 

bashkisë të Shqipërisë, përfshirë atë Skrapar, në të cilën përcaktohet Detyrimi i subjekteve 

aplikuese për leje ndërtimi, për pajisjen me Certifikatën Paraprake për Performancën e 

Energjisë, si dhe kërkesat minimale për performancën e energjisë së ndërtesave, që duhet të 

plotësohen në çdo rast. 

b.- Mungon miratimin i AKM në lidhje me VNM. Mungon VNM paraprake e miratuar, pasi 

nuk është dërguar për mendim pranë Agjencisë Kombëtare të Mjedisit si organ bashkëveprues 

lidhur me miratimin e lejeve të ndërtimit. 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 221-222. 

Kriteri: 1. Ligji nr. 116/2016 “Për performancën e energjisë së ndërtesave”, neni 4 pika 5, 

Neni 15, pika 1/1.v e VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së 

zhvillimit të territorit” i ndryshuar, Shkresa e AZHT me nr. 807 prot., datë 26.02.2021 “Mbi 

zbatimin e legjislacionit për performancën e energjisë së ndërtesave”. 

2.VKM nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të territorit” i 

ndryshuar neni 10/1 pika 6. 

Ndikimi: Mungon garancia për zhvillimin e objektit në përputhje kondicionet dhe mendimet e 

institucioneve të specializuara pjesë e procesit. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e DPKZHT  Skrapar. 

Rëndësia: E mesme. 

Rekomandime: Nga DPKZHT  të merren masa për objektet mbi 50 m2, kur është rasti, të 

kërkohet pajisja e subjekteve e subjekteve me Certifikatën Paraprake për Performancën e 

Energjisë. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi  
 

1. Z. B. M. me detyrë Drejtori i DPKZHT. 

2. Z. A. L. me detyrë aktuale nën Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e nëpunësit. 

 

 

 

 

 



176  

Mbi aktivitetin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Skrapar 

 

Titulli i Gjetjes: Mungon IMTV e ngritur sipas ligjit. Mangësi në ushtrimin e detyrave për 

kontrollin e territorit. 

Situata: Sipas dokumenteve të vëna në dispozicion nga Sektori i Menaxhimit të Burimeve 

Njerëzore, në lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes të Territorit Vendor, për 

periudhën   01.01.2020 -31.12.2021, Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit (IMT), nuk është 

ngritur dhe nuk funksionon në bazë të nenit 4, të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007, “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”. Për vitet 2020 – 2021, 

sipas strukturës, është përcaktuar një pozicion pune si inspektor i mbrojtjes së territorit, pjesë 

e kabinetit të kryetarit, ndërkohë aktualisht, sipas strukturës së vitit 2022, pozicioni i punës së 

inspektorit të territorit është vendosur pjesë e Drejtorisë së Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit. Në të dy rastet, nuk është ngritur Inspektorati si strukturë e veçantë në varësi të 

titullarit, por është mjaftuar me vetëm 1 pozicion pune si inspektor, duke mos qenë në përputhje 

me dispozitën ligjore të cituar më sipër. 

Për periudhën objekt auditimi, ky post pune mbulohet nga z. Z. M., me arsim të mesëm, i cili 

është jo në përputhje me nenin 11 të ligjit nr. 9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe 

mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar, i cili përcakton detyrimin 

për arsimimin e lartë të inspektorëve, dhe llojin e arsimit të kërkuar. 

-Në lidhje me auditimin e aktivitetit të kryer nga ky inspektor për periudhën objekt auditimi ka 

rezultuar se: 

1.Ushtrimi i kontrollit të territorit, dhe mbajtja e akteve përkatëse, nuk është në përputhje me 

kriteret ligjore dhe dokumentet e miratuara sipas 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 4 e cila përcakton mbajtjen e procesverbalit dhe 

dorëzimin e një kopjeje subjektit të inspektuar, dhe pika 18 e cila përcakton formularët pjesë 

përbërëse e këtij vendimi me emërtesat përkatëse. Nga ana e inspektorit, nuk disponoheshin 

procesverbalet përkatëse për konstatimin e ndërtimit, sipas formularëve të miratuar, por u vunë 

në dispozicion 5 akte të mbajtura në format A4 dhe të punuara në Word ku pasqyroheshin faktet 

e konstatimit.  

Aktet e mbajtura janë si më poshtë: 
Nr. Subjekti Data Konstatimi V. Gjobe V. Prishje V. Pezullimi 

1 B. D. 24.04.2020 3 kasolle 3x3 m JO PO JO 

2 A. B. 16.02.2020 Shtesë kati JO JO JO 

3 G. Z. & P. N. 19.06.2020 2 kasolle të vjetra JO JO JO 

4 L. D. 18.02.2021 Mur i vjetër, 

bllokim rruge 

JO JO PO 

5 E. M. 17.05.2021 Shtesë ballkoni JO JO JO 

-Krahas akteve të mësipërme, inspektori vuri në dispozicion edhe 2 materiale të cilat i 
konsideronte procesverbal konstatimi, të mbajtura me shkrim dore. Këto materiale nuk ishin 
në formën e duhur, dhe njëkohësisht rezultonin raporte të mbajtura nga policia bashkiake. 
-Lidhur me aktet e mbajtura, rezulton se në asnjërin prej tyre, konkretisht për aktet që lidhen 
me situatën ndërtimore në proces, në të paktën 2 raste, mungonin vendimet për gjobë ndaj 
subjekteve kundërvajtëse.  
-Për 2 rastet e mësipërme, njëkohësisht nuk janë mbajtur vendimet për pezullimin e punimeve 
dhe vendimi për prishjen e objektit. 
Mos mbajtja e këtyre akteve, është në kundërshtim me nenin 5, pika b, ç dhe d “Detyrat e 
inspektoratit të mbrojtjes së territorit të njësisë vendore” të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 
“Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme” i ndryshuar, i cili 
përcakton: 

Gjatë ushtrimit të përgjegjësive të parashikuara në nenin 4, të këtij ligji, inspektorati i mbrojtjes së 
territorit i njësisë vendore merr masat e mëposhtme: 
b.Vendos gjoba, sipas llojit të shkeljeve të dispozitave ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit 
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të territorit; 
ç.Vendos pezullimin e punimeve/ndërtimeve në rastin kur një afat kohor paraprak është i nevojshëm 
për marrjen e vendimit për përmbushjen e detyrimeve ligjore në fushën e planifikimit dhe zhvillimit 
të territorit; 
d.Vendos prishjen e ndërtimit të kundërligjshëm;  

dhe pikës 5, 6 dhe 7 të VKM-së nr. 894., datë 04.11.2015 cituar më sipër. 
-Për kundërvajtësit A. B. dhe E. M., për të cilët është konstatuar ndërtimi pa leje, do duhej të 
aplikohej kundërvajtja administrative sipas parashikimit të nenit 52 “Kundërvajtjet 
administrative” pika e të ligjit nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i cili 
përcakton se: 

e)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 apo konfiskim për interes publik të 
punimeve të kryera; 

2. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori nuk ka miratuar asnjë akt kontrolli 
për objektet e pajisura me leje ndërtimi, veprim ky në kundërshtim me nenin 4, nenin 5 germa 
(a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet 
e kundërligjshme”, i ndryshuar dhe nenin 51 “Inspektimi” të ligjit nr. 107/2014 “Për 
planifikimin dhe zhvillimin e territorit” i ndryshuar, pikës 2 të VKM-së me 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”. 
3. Nga kontrolli i dokumentacionit, rezulton se k/inspektori nuk ka përgatitur informacionin 
periodik 3 – mujor për IKMT për masat e marra, veprim ky në kundërshtim me nenin 5, germa 
(f) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet 
e kundërligjshme”, i ndryshuar. 
4.Nga kontrolli i dokumentacionit për periudhën objekt auditimi, k/inspektori i IMT, ka 

përcjellë 2 Kallëzime Penale ndaj subjekteve që kanë kryer punime ndërtimore pa leje nga 

organet përkatëse, në përputhje me nenin 5 germa (dh) të ligjit nr. 9780 datë 16.07.2007 “Për 

inspektimin dhe mbrojtjen e territorit” i ndryshuar. 
5.Në zbatim të rekomandimeve të KLSH, rezulton se është nxjerrë vendim për dënim me gjobë 
ndaj shtetasit F. B., administrator i shoqërisë “H.” shpk, në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve 
në kontratën me nr. 1090 prot., datë 08.05.2017, për shkeljet e konstatuara në objektin 
“Rehabilitim i kanalit ujitës Rog – Zabërzan” më sipërmarrës OE “Z.” shpk në vlerën 50,000 
lekë. Sipas 2 mandat pagesave në arkën e bashkisë me nr. 202 dhe 203, datë 02.02.2021, janë 
arkëtuar 50,000 lekë detyrimi sipas rekomandimit të KLSH, dhe 7,000 lekë kamat vonesa e 
përllogaritur. 
Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 222-224. 

Kriteri: 1. Ligji 9780, datë 16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga 

ndërtimet e kundërligjshme”, i ndryshuar 4, 5, 11, 12; Ligji Nr. 107/2014 “Për planifikimin dhe 

zhvillimin e territorit” neni 51 “Inspektimi”, 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” neni 4, 5, 6, 7, 18. 

Ndikimi: Mungon institucioni përgjegjës për kontrollin e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme, si dhe për verifikimin e zbatimit të lejeve të ndërtimit. 

Shkaku: Shmangie e detyrimit ligjor në hartimin dhe miratimin e organikës nga titullari i 

institucionit. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandim 1: Kryetari i Bashkisë Skrapar, të marrë masa për ngritjen Inspektoratit të 

Mbrojtjes së Territorit jo vetëm si detyrim ligjor, por njëkohësisht për të bërë të mundur 

kontrollin e territorit në raport me ndërtimet pa leje, si dhe verifikimin e ligjshmërisë së zbatimit 

të lejeve të miratuara. 

Rekomandim 2: Të merren masa që krahas ngritjes së inspektoratit, arsimimi i tyre të jetë 

sipas fushës së përcaktuar, ku të synohet arsimimi inxhinierik i inspektorit/kryeinspektorit, kjo 

për të bërë të mundur inspektimin dhe verifikimin e situatave ndërtimore në mënyrë cilësore. 

Rekomandim 3: Të hartohen dhe të administrohen me procesverbal dhe në dosjet përkatëse 
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praktikat e konstatimit të situatave ndërtimore. Procesverbalet të jetë sipas formatit të miratuar.  

-Lidhur me konstatimet e mbajtura për punime ndërtimore pa leje, në çdo rast të mbahet 

penaliteti përkatës duke vendosur gjobë, shoqëruar me pezullimin e punimeve dhe prishjen e 

ndërtimit pa leje kur është rasti. 

 

2.6 Mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 
 

Objekti i verifikimit është zbatimi i rekomandimeve të lëna nga KLSH në Raportin e auditimit 

Tematik “Mbi zbatimin e Rekomandimeve të lëna” dërguar në Bashkinë Skrapar me nr. 241/54 

prot. Datë 13.04.2021 dhe miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr.43 datë 

12.04.2021.    

Nga auditimi i ushtruar në Bashkinë Skrapar pika 6 e Programit të Auditimit financiarn dhe 

përputhshmërisë” nr. 798/1 Prot, datë 08.04.2022 i ndryshuar “Për zbatimin e rekomandimeve 

të lëna nga KLSH nga auditimi financiar dhe i Përputhshmërisë me program auditimi nr. 775/1 

datë 10.09.2020” dhe Raportit të Autimit Tematik “Mbi shkallën e zbatimit të Rekomandimeve 

të rikërkuara” me nr.241/54 prot., datë 13.04.2021, rezultoi si më poshtë vijon: 

a. Masa Organizative janë lënë 5 Rekomandime që janë pranuar nga subjekti, nga të cilat është 

zbatuar 1 rekomandim, 2 janë në proces zbatimi/pjesërisht dhe 2 masa  organizative  nuk janë 

zbatuar (ku bëjnë pjesë edhe ato të pa konfirmuara nga personat përgjegjës ose të konfirmuara 

por pa dokumentin justifikues); 

b. Masa me efekte negative të konstatuara në administrimin, menaxhimin pa ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet të fondeve publike është lënë 1 rekomandim në vlerën e 1,250,000 lekë, 

e cila është pranuar nga subjekti dhe është e pa zbatuar; 

c. Masa shpërblim dëmi janë lënë 5 rekomandime, të cilat janë pranuar nga subjekti për shumën 

në total prej 1,803,850 lekë, për të cilat janë vënë në dijeni debitorët por deri më tani janë 2 

masa në proces zbatimi në vlerën e 676,181 lekë; 3 rekomandime në vlerën e 1,127,669 lekë 

të pa zbatuara; 

d. Masa për eliminimin e subjekteve lidhur me llogaritjen e detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore me efekte në të ardhurat e munguara është lënë 3 rekomandime në vlerën; 

974,868,520 lekë të cilat janë pranuar nga subjekti, nga të cilat 1 masë në vlerën e 83,543,320 

lekë është në proces zbatimi dhe 2 masa në vlerën e 891,325,200 lekë janë pa zbatuar;                                                                                                                                           

e. Masa disiplinore janë lënë për 4 punonjës të cilat janë zbatuar plotësisht. 

Pra nga verifikimet e bëra mbi shkallën e zbatueshmërisë së rekomandimeve të lëna nga 

auditimi mëparshëm i KLSH, rezulton se nga 15 rekomandime, janë zbatuar 2 rekomandime 

ose 13% e tyre; 5 rekomandime në proces dhe 8 rekomandime pa zbatuar, pra 13 rekomandime 

mbeten për tu zbatuar nga subjekti Bashkia Skrapar.  

Grupi i auditimit duke analizuar Rekomandimet e pranuara dhe të zbatuara nga Bashkia 

Skrapar (njësitë përgjegjëse të saj), arriti në konkluzionin që: për “Masat Organizative” 

Rekomandimet 5.1 dhe rekomandimet e lëna në seksionin “F – Masa disiplinore”, janë pranuar 

dhe zbatuar nga subjekti – Bashkia Skrapar, prandaj nuk mund të qëndrojnë për periudhën në 

vijim;  

- Në zbatim të nenit 15, shkronja “j”, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin 

dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” Bashkia Skrapar nuk ka kthyer përgjigje në 

KLSH, brenda 20 ditëve nga marrja e shkresës afat i cili përmbushej brenda datës 05.05.2021, 

sipas të cilës KLSH duhet të vihet në dijeni mbi marrjen e masave për zbatimin e 

rekomandimeve të KLSH-së, dërgon “Planin e veprimeve”, duke shprehur qëndrimin e saj për 

pranimin e rekomandimeve të KLSH-së, ose refuzimin e zbatimit të rekomandimit në rastin e 

masës për “Shpërblim dëmi”. 

Pa Zbatuar 

- Në zbatim të pikës 2, të nenit 30, të Ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 
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funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, Bashkia Skrapar nuk ka njoftuar në KLSH brenda 

afatit 6 mujor mbi nivelin e zbatueshmërisë për rekomandimet e lëna (afat i cili pëmbushej më 

datë 12.10.2021), por nga ana e saj Bashkia Skrapar iu përgjigj kërkesës së grupit të auditimit 

për çdo rekomandim të lënë, duke bërë me dije statusin e zbatimit të tyre. 

 Pa Zbatuar 

Konkluzion: Nga verifikimet e bëra mbi shkallën e zbatueshmërisë së rekomandimeve të lëna 

nga auditimi mëparshëm i KLSH-së, rezulton se nga 15 rekomandime, janë zbatuar 2 

rekomandime ose 13% e tyre; Ky nivel i ulët realizimi ka ardhur pasi nga ana e titullarit të 

bashkisë Skrapar nuk janë marrë masat e duhura, që brenda afateve kohore të përcaktuara në 

aktet ligjore/nënligjore, të miratohej “Plani i Veprimit për zbatimin e rekomandimeve”, vënia 

në dijeni shkresore e KLSH- së, mos caktimit nga ana e tij e personit që do të merrej me 

ndjekjen e zbatimit të Rekomandimeve si dhe e mos funksionimit me efektivitet të GMS të 

Bashkisë Skrapar.  

Titulli i gjetjes: Bashkia Skrapar nuk ka marrë masat e nevojshme për zbatimin e 

rekomandimeve të lëna në Raportin e Auditimit Tematik “Mbi zbatimin e rekomandimeve të 

lëna në Raportin Përfundimtar të Auditimit”. . 

Situata: Për sa më sipër në mbështetje të shkronjave (a) dhe (b) e nenit 15 “Të drejtat dhe detyrat 

e KLSH-së”, të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollin e Lartë të Shtetit”, rikërkohet marrja e masave për zbatimin e rekomandimeve të 

cilat janë konsideruar në proces zbatimi dhe rekomandimet e pa zbatuara. 

Bashkia Skrapar ka detyrimin për zbatimin e tyre si më poshtë vijon: 

a. Masa Organizative janë lënë 4 Rekomandime që janë pranuar nga subjekti, nga të cilat 2 

masa janë të pa zbatuara dhe 2 në proces zbatimi; 

b. Masa Shpërblim dëmi janë lënë 5 rekomandime për shumën në total prej 1,803,850 lekë, të 

cilat janë pranuar nga subjekti dhe mbeten për t’u zbatuar pasi: 3 rekomandime në shumën e 

1,127,669 lekë janë të pa zbatuara, 2 rekomandime në shumën e 676,181 lekë janë në proces 

zbatimi; 

c. Masa me Efekte negative të konstatuara në administrimin, menaxhimin pa ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet të fondeve publike është lënë 1 rekomandim në vlerën e 1,250,000 lekë 

e cila është pranuar nga subjekti dhe mbetet për t’u zbatuar; 

d. Masa për eliminimin e subjekteve lidhur me Llogaritjen e detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore me efekte në të ardhurat e munguara janë lënë 3 rekomandime në vlerën e 974,863,520  

lekë në total, të cilat janë pranuar nga subjekti dhe mbeten për tu zbatuar, pasi deri tani 1 masë 

në vlerën e 83,543,320 lekë është në proces dhe 2 masa në vlerën e 891,325,200 lekë janë të 

pa zbatuara; 

Trajtuar gjerësisht në Projekt Raportin e Auditimit, faqe 224-230. 

Kriteri: Ligji nr.154/2014 datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 gërma j; Ligji nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen vendore”; 

Shkaku: Mos ndjekja e gjitha procedurave nga ana e njësive përgjegjëse. 

Të Bashkisë Skrapar, për të bërë të mundur zbatimin e rekomandimeve të lëna në përgjithësi 

dhe ato me arkëtimin të vlerës 1,803,850 lekë në veçanti.  

Ndikimi/Efekti: Mos zbatimi i Rekomandimeve ndikon në uljen e efektivitetit të shërbimeve 

institucionale dhe pengon për përmirësimin e tyre në dobi të komunitetit, në mospërdorimin 

me eficencë të fondeve të saj si dhe në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Durrës. 

Rëndësia: E Lartë. 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë situatën e mos zbatimit plotësisht të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH-ja me shkresën nr. 241/54 prot., datë 12.04.2021 si dhe 

Akt Verifikimit nr.1 të datës 21.10.2022, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave të ngarkuar 

për zbatimin e tyre, të hartojë plan pune të veçantë dhe të marrë të gjitha masat e duhura ligjore 

për zbatimin e plotë të tyre. 
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IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 
 

A. MASA ORGANIZATIVE 

 

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Skrapar nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të 

shkruara për këtë qëllim. Për periudhën objekt auditimi nuk është përcaktuar koordinatori i 

riskut, nuk janë miratuar regjistrat e riskut, bashkia nuk ka hartuar një strategji në menaxhimin 

e riskut, nuk ka politika dhe praktika që të garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave 

profesionale të stafit, duke mos hartuar dhe zhvilluar edhe programe trajnimesh në njësinë 

vendore. për ngritjen dhe zhvillimin profesional të stafit. Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk 

ka miratuar plane zhvillimi strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet, plane dhe raporte vjetore 

mbi problematikat e hasura dhe zgjidhjen që iu është dhënë gjatë veprimtarisë së njësisë 

publike. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 16, 20, 21, 22, nenin 32 të ligjit nr. 68/2017” Për 

financat e vetëqeverisjes. vendore”, urdhrin e Kryeministrit nr. 164 datë 05.10.2017. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.1 faqe 19-37 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues, të marrë 

masa, për hartimin dhe miratimin e një strategjie të risqeve, caktimin e koordinatorit të riskut, 

të hartojë dhe të miratojë gjurmët e auditimit me qëllim menaxhimin e riskut, ku të bëhet 

identifikimi, analiza dhe kontrolli i risqeve që mund të kenë impakt në arritjen e objektivave të 

institucionit, për forcimin e aktiviteteve të kontrollit të bashkisë, ku ti kushtohet rëndësi e 

veçantë sigurisë së Sistemeve IT sipas përcaktimeve në aktet ligjore. 

1.2 Rekomandim: GMS të marrë masa për hartimin dhe miratimin e planit strategjik dhe planit 

vjetor për aktivitetet dhe çështjet që duhet të analizojë dhe grafikun e takimeve që do realizojë, 

për hartimin e raporteve vjetore, si një rregullator për mbarëvajtjen e proceseve të ndryshme të 

punës për çdo drejtori dhe njësi varësie, për të arritur objektivat institucionale në shërbim të 

komunitetit. 

1.3 Rekomandim: Drejtoria Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore të marri masa për 

të hartuar programe trajnimi për ngritjen profesionale të stafit si dhe vendosjen e një sistemi 

komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe 

titullarin e njësisë, të plotësojë dosjet e personelit sipas kërkesave ligjore/nënligjore, të 

kontribuojë në krijimin e një strukture organizative dhe organigramën e saj sa më efektive, për 

të rritur efektivitetin e shërbimeve dhe funksioneve që i atribuon ligji, në dobi të komunitetit.  

 Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Mbi vlerësimin e aktivitetit të Auditit të Brendshëm në bashkinë 

Skrapar u konstatua se: 

- Bashkia Skrapar në strukturën organizative nuk ka krijuar një njësi të plotë të Auditit të 

Brendshëm, por funksionon vetëm me një auditues në strukturën institucionale në pozicionin e 

përgjegjësit;  

- Njësia e Auditit të Brendshëm në Bashkinë Skrapar, nuk ka realizuar numrin e trajnimeve të 

detyrueshme vjetore të planifikuara nga Drejtoria e Përgjithshme e Harmonizimit të Kontrollit 

të Brendshëm Financiar në MFE/Drejtoria e Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm; 

- Nga verifikimet dhe të dhënat e pasqyruara në tabelë, rezulton se për 2 vite radhazi 2020 dhe 

2021 nga NJAB, nuk është realizuar numri i auditimeve të planifikuara në Planet Strategjikë 

dhe ata Vjetorë; planifikimi i misioneve audituese strategjikë dhe vjetorë, në mungesë të një 

vlerësimi real të njësive të strukturës (fushave e sistemeve) me koeficient risku, ka bërë që të 
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mos jetë respektuar raporti [60% me 40%] mes sistemeve/fushave me risk të lartë dhe 

sistemeve/fushave me risk të mesëm/ulët; 

- Nga verifikimet e dokumentacionit, analiza e informacionit të pasqyruar në tabela si dhe 

auditimit të raporteve vjetore të hartuara dhe të miratuara, që NJAB ka dërguar në Drejtorinë e 

Përgjithshme të Harmonizimit të Kontrollit të Brendshëm Financiar në MFE/Drejtoria e 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, rezultoi se edhe misionet audituese në njësitë e 

planifikuar, nuk janë realizuar konformë planit vjetor të auditimeve/planeve strategjikë, kjo ka 

sjellë mos pasqyrim të këtyre ndryshimeve në planet vjetore për vitet 2020 e 2021; nuk është 

hartuar dhe miratuar plani i ndryshuar ku përfshihet edhe relacioni me arsyet e këtyre 

ndryshimeve, të cilat kanë çuar në mosrealizim të misioneve audituese në subjektet e 

planifikuara; ndonëse numri i auditimeve të planifikuara për periudhën nën auditim vjen në 

rënie, nuk është arritur të realizohet numri i auditimeve të planifikuar; në planet strategjike dhe 

ato vjetore nuk janë përfshirë çdo njësi e strukturës organizative me referim koeficientin e 

riskut, ku ato me risk të lartë auditohen çdo vit, me risk të mesëm në çdo 3 vjet dhe ato me risk 

të ulët në çdo 5 vjet; si dhe numri i rekomandimeve të lëna ka ardhur në rritje nga viti në vit, 

ndërsa në rënie numri i zbatimit të tyre; 

- NJAB nuk ka ndjekur hapat e procesit të monitorimit për zbatimin e rekomandimeve nga ana 

e subjekteve të audituara brenda afateve të përcaktuara, në kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 

“ Për Auditin e Brendshëm” dhe “Manualit për Auditimin e Brendshëm në Sektorin Publik” i 

ndryshuar, Kap. 4.1 pika 13/1,2,3; Por nga ana e saj NJAB në mos zbatim të kësaj procedure, 

ka planifikuar mision auditues “për zbatimin e rekomandimeve të lëna në subjektet e 

audituara”, duke mos përdorur me eficencë burimet (njerëzore, financiare dhe kohë) për 

ushtrimin e aktivitetit të saj në ato njësi të paaudituara, të audituara shumë herët apo asnjëherë, 

në mos zbatim të përcaktimeve në kreun 4.1.13.1 dhe 2 “Procedurat e ndjekjes së 

rekomandimeve të auditimit” paragrafi 3 dhe “Raportimi i ndjekjes së rekomandimeve” 

paragrafi 4 të “Manualit për Auditin e Brendshëm në Sektorin Publik”; Gjithashtu përgjegjësi 

për mosraportim mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga misioni auditues i NJAB, 

kanë edhe subjektet e audituara, në moszbatim të kreut 4.1.13.3 “Përgjegjësitë e njësisë për të 

zbatuar rekomandimet e AB”.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 114/2015 “Mbi Auditimin e 

Brendshëm”, VKM nr. 83 dt. 03.02.2016 “Për Miratimin e Kritereve të Krijimit të Njësive të 

Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” i ndryshuar, “Manualin e Procedurave të 

Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik” miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 

100/2016 kapitulli lll paragrafi. 3 pika 1.6 e 1.7; 3.2; 3.4; 3.5. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1.2 faqe 37-40 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar, të marrë masa për krijimin e një njësie të plotë 

të Auditit të Brendshëm, sipas standardeve dhe metodologjisë së miratuar në përputhje me 

ligjin, VKM dhe Manualet, për të përmbushur misionin e saj në arritjen e objektivave; 

2.2 Rekomandim: Njësia e Auditit të Brendshëm të ndjekë rregullisht trajnimet e detyrueshme 

vjetore, të bëjë një rivlerësim të koeficientit të riskut të fushave /sistemeve objekt i misioneve 

audituese, për të përfshirë në planet strategjike dhe vjetore sektorët e fushave me risk, siç janë 

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

taksave e tarifave vendore, etj si dhe institucionet e varësisë në Bashkisë Skrapar; 

2.3 Rekomandim: Njësia e Auditit të Brendshëm, të ndjekë me korrektësi çdo fazë të misionit 

auditues me praktikën dokumentare përkatëse, rihartimin e atyre planeve vjetore ku ka patur 

ndryshime të misioneve audituese dhe miratimin e tyre te titullari i bashkisë; si dhe me 

dërgimin e raportit përfundimtar në subjektin e audituar t’i kërkojë menaxherit të saj të reagojë 

në lidhje me rekomandimet e lëna dhe të raportojë periodikisht NJAB sipas afateve të 

përcaktuara në Planin e Veprimit; Drejtuesi i Auditimit Brendshëm duhet të vendosë dhe të 

mirëmbaje një sistem për monitorimin e trajtimit të rezultateve të rekomanduara për t’ia 
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përcjellë menaxhimit nëpërmjet raporteve informuese progresin ose jo të bërë për zbatimin e 

rekomandimeve, kjo sipas Manualit të AB. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi planifikimin e programeve sipas prioriteteve 

vendore dhe institucionale, u konstatua se:  

- Për vitet 2020 dhe 2021 buxheti vjetor i çdo viti respektiv, nuk është miratuar me vendim të 

veçantë, por është miratuar së bashku me PBA-në përkatëse në kundërshtim kjo me 

përcaktimin e bërë në Ligjin nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore” Kreu I neni 6 

pika ç, d dhe pikën 9 të Kreut I në Udhëzimin nr. 23, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde 

të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm të njësive të vetëqeverisjes vendore”; 

- Nga analiza e raportit planifikim /realizim të shpenzimeve të bashkisë Skrapar, rezulton se 

shpenzimi faktik për të dy vitet 2020 e 2021 është më i lartë ndaj vlerës fillestare të planifikuar 

dhe më i ulët ndaj vlerës së rishikuar (progresive) të tij: 81,2% me 68% vitin 2020 dhe 82,5% 

me 70,1% për vitin 2021, kjo në moszbatim të përcaktimeve ligjore /nënligjore të ligjit nr. 9936 

datë 26.06.2008 "Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë", Udhëzimit 

nr. 9 datë 20.03.2018 "Për procedurat e zbatimit të buxhetit për njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme që përdorin sistemin informatik financiar të qeverisë". 

- Bashkia Skrapar nuk ka treguar vëmendjen e duhur në planifikimin me një vlerë të 

konsiderueshme fondesh për t’i kushtuar rëndësi programit 042 “Bujqësia, pyjet, peshkimi dhe 

gjuetia” në moszbatim të Ligjit nr. 9385/2005 ‘Për pyjet dhe kullotat’ i ndryshuar me Ligjin nr. 

57/2020 neni 23 pika 3,5 dhe neni 34 pika 2; për programet 052 "Menaxhimi i ujërave të zeza 

dhe kanalizimeve", 056-“Ndërgjegjësimi mjedisor” si programe që lidhen ngushtë me 

programin 051-“Menaxhimi i mbetjeve” që është trajtuar si program prioritar; 062 "Shërbimi 

publik vendor" dhe 061-“Shërbimi urban"; 036-“Marrëdhëniet në komunitet”, 041-

“Mbështetje për zhvillim ekonomik-Shërbimi i tregjeve, akreditimi dhe inspektimi”, 0924-

“Arsimi profesional”, 101- “Kujdesi social për personat e sëmurë e me aftësi të kufizuar” 

planifikimi në rënie i fondeve nga ana e bashkisë apo mos trajtimi me fonde, tregon për një 

shërbim ku është cenuar efektiviteti në aktivitetin e funksioneve të saj, të përcaktuara në ligjin 

nr. 139/2015 "Për vetëqeverisjen vendore" neni 23/2,6,10, neni 26/1, neni 27/5 etj. 

- Nga GMS i Bashkisë Skrapar nuk janë mbajtur procesverbalet e takimeve të zhvilluara për 

diskutimet e Projekt buxheteve vjetore dhe PBA-ve; Gjithashtu nuk ka takime të dokumentuara 

të GMS dhe koordinatorit të riskut për çështjet, që lidhen me menaxhimin financiar dhe 

kontrollin (gjithë komponentët e tij), ku duhet të diskutohen çështjet kryesore dhe mangësitë 

serioze që dalin brenda bashkisë, me qëllim analizimin e tyre dhe marrjen e masave për 

trajtimin dhe zgjidhjen e tyre, diskutimet rreth buxhetit për një harmonizim mes programeve 

që përzgjidhen si prioritare dhe objektivave strategjikë dhe vizionit të bashkisë të përcaktuara 

në Planin e Përgjithshëm Vendor [PPV], e gjitha kjo në moszbatim të Ligjit nr. 10296/2010 

"Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin" neni 27 i ndryshuar dhe Manualit MFK kap.2.2.6 

Grupi i Menaxhimit Strategjik [GMS], "Norma tekniko-profesionale dhe metodologjike të 

shërbimit arkivor në Republikën e Shqipërisë" neni 18. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 

faqe 40-58 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Në Bashkinë Skrapar, Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Drejtoria e 

Ekonomike të marrin masa për të miratuar me Vendim të veçantë në Këshillin Bashkiak Planin 

vjetor të buxhetit, të analizojnë çdo tregues të mos/realizimit të buxhetit vjetor dhe të tregojnë 

vëmendje për të planifikuar në buxhet fonde për ato programe që janë pjesë e Planit të zhvillimit 

vendor dhe Strategjive Kombëtare kryesisht atyre të mjedisit, për të hartuar një plan të buxhetit 

vjetor dhe afatmesëm sa më real dhe në koherencë me nevojat dhe interesat e komunitetit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 
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4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi mosrealizimin e planeve buxhetore sipas akt 

rakordimeve me thesarin dhe zbatimit të dispozitave ligjore u konstatuan se: 

- Nga analiza e të dhënave të tabelës dhe verifikimi i tyre, rezulton se vlera e fondeve të veçanta 

(rezervë, kontigjence dhe i emergjencave) për vitin 2020 nuk janë planifikuar në masën që 

përcaktojnë aktet ligjore dhe konkretisht: vlera e planifikuar prej 1,000 mijë lekë (secili) për 

Fondin Rezervë dhe Fondin e Kontigjencës, nuk përbën masën prej 3% të vlerës së buxhetit 

vjetor të miratuar, vlera e planifikuar për mbrojtjen civile (transferta e kushtëzuar) nuk është 

në masën e 4% të buxhetit vjetor të miratuar; për vitin 2021 rezulton të mos jenë planifikuar 

“fond rezervë” dhe “fond kontigjencës”, të gjitha këto në kundërshtim me ligjin nr. 9936/2008 

“Për menaxhimin e Sistemit Buxhetor në Republikën e Shqipërisë” neni 6, neni 63/ç; Ligjit nr. 

45/2019 “Për mbrojtjen civile” neni 65 pika 1 dhe 2.  

Nga auditimi u konstatua se Bashkia Skrapar për vitin 2020 nuk ka planifikuar fond për 

emergjencat civile; për vitin 2021 fondi për emergjencat civile është planifikuar në vlerën e 

9,678.3 mijë lekë nga i cili ka shpenzuar 1,084.6 mijë lekë, gjë që tregon se ka shpërndarje jo 

racionale për përdorimin e tij sipas hallkave të procesit, duke i kushtuar më shumë rëndësi 

përmirësimit të situatës pas fatkeqësive natyrore, sesa masave paraprake për zvogëlimin e 

riskut nga fatkeqësitë natyrore, kjo në moszbatim të Ligjit nr.45/2019 “Për mbrojtjen civile" 

neni 65/2;  

- Referuar të dhënave në tabelën e planifikimit dhe realizimit të investimeve u konstatua se, 

realizimi i investimeve të planifikuara paraqitet në nivele të ulëta: për vitin 2020 në vlerën e 

66,456 mijë lekë ose 48% e fondeve të planifikuara, ndërsa për vitin 2021 realizimi i 

shpenzimeve është në vlerën e 17,854 mijë lekë ose 97% e fondeve të planifikuara që rezulton 

me një vlerë më të vogël se ajo në vitin 2020, respektivisht prej (-)48,602 mijë lekë nga viti 

2020. Kjo diferencë është krijuar si rezultat i mosrealizimit të të ardhurave, që do të thotë se 

nga Bashkia Skrapar në fillim të vitit buxhetor planifikohen procedura të prokurimit publik, 

duke mos u mbështetur në planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat 

vendore dhe ku planifikim nuk korrigjohet gjatë vitit, duke mos përshtatur shpenzimet 

buxhetore të miratuara me të ardhurat reale të realizuara. 

- Duke iu referuar të dhënave në tabelën e të ardhurave të vet bashkisë Skrapar, rezulton se: 

planifikimi i të ardhurave ka ardhur më rënie dhe realizimi i të ardhurave ka ardhur në rritje 

krahasuar me planifikimin e vitit buxhetor. Kështu realizimi i të ardhurave i vitit 2021 ndaj 

vitit 2020 është në vlerën e (-)5,236 mijë lekë që përbën 91% të vlerës ose 9% më e vogël. Ky 

konstatim sipas grupit të KLSH-së, vjen nga planifikimi i tyre në raport me planin e të 

ardhurave dhe jo me faktin, ku sipas të dhënave të ardhurat për asnjë nga vitet jo vetëm që nuk 

janë realizuar por ka ardhur në rënie, veprime këto që bien ndesh me ligjet e buxhetit, pasi 

bashkia nuk duhet të planifikojë dhe realizojë procedura (investime/ shërbime/blerje malli), në 

raport me nivelin e planifikimit të ardhurave, por mbi bazën e realizmit faktik të tyre në vitet 

paraardhëse. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 58-64 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Në Bashkinë Skrapar, Grupi i Menaxhimit Strategjik dhe Drejtoria 

Ekonomike të marrin masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e 

mundshëm dhe objektiv të të ardhurave dhe shpenzimeve; të bëhen periodikisht analizat e punës 

për realizimin/mosrealizimin e buxheteve paraardhëse, duke nxjerrë konkluzione të sakta për 

realizimet dhe mosrealizimet e buxheteve përkatëse, për të evituar diferencat e dukshme të 

planifikimit me realizimin e tyre. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” të pasqyrave 

financiare, u konstatua se kjo llogari, e cila përfaqëson të drejtat e Bashkisë Skrapar për arkëtim 

ndaj të tretëve, është pasqyruar më pak, për vlerën 18,203,372 lekë. Konstatohet se në pasiv të 
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bilancit nuk pasqyrohet llogaria nr. 470 “Llogari në pritje – të ardhura për t’u marrë” (me 

kundërparti llogarinë nr.468), e cila kreditohet në momentin e konstatimit të të drejtave për t’u 

arkëtuar. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në shkronjën “ë”, pika 3, neni 12 në ligjin nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar; Rubrikën 2.3, paragrafi 21, shkronja “c” në udhëzimin nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.3, faqe 114-116 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

vlerësimin dhe kontabilizimin e plotë dhe të saktë të të drejtave të bashkisë për arkëtim nga të 

tretët, në llogarinë nr.468 “Debitorë të ndryshëm” me kundërparti llogarinë nr.470 “Të ardhura 

për t’u marrë”. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 
 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje” të 

pasqyrave financiare, u konstatua se kjo llogari, e cila përfaqëson vlerën e garancisë së 

kontratave në masën 5%, është pasqyruar më shumë, për vlerën 5,434,875 lekë, për garanci të 

cilave i ka kaluar afati dhe duhet t’u kthehen subjekteve përkatëse60. Veprimet dhe mosveprimet 

e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 3.2 “Trajtimi kontabël dhe 

funksionimi i llogarive të të tretëve (klasa 4) – funksionimi kontabël i llogarive të tjera të klasës 

4” në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 

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

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 120-121 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 466 “Kreditorë për mjete nën ruajtje”, si dhe 

të njoftojë subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të nevojshëm për të likuiduar vlerën e 

garancisë, të cilave ju ka kaluar afati i përcaktuar në kontratë dhe investimi për të cilën është 

mbajtur garancia është marrë në dorëzim. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 
 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr. 231 “Investime në proces” të pasqyrave 

financiare, e cila përfaqëson shpenzime për investime në proces, u konstatua se kjo llogari, 

është pasqyruar më pak për vlerën 449,864,264 lekë, vlerë e cila përfaqëson shpenzime për 

investime të përfunduara, për të cilat është bërë kolaudimi/marrja në dorëzim (pra janë të 

shfrytëzueshme dhe në përdorim) por të pakapitalizuara në llogaritë e klasës 2 AAGJ. Veprimet 

dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në Kreun 2, klasa 2 

në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 

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

Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 119 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, që të 

kryhet sistemimi në kontabilitet i llogarisë nr.231 “Investime në proces” dhe llogarive nr. 

213/212 sipas rastit, për objekte të cilat janë në proces punimesh. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, të 

pasqyrave financiare, u konstatua se kjo llogari është nënvlerësuar me 200,309,491 lekë, si 

vijon: 

                                                      
60 Llogaria 466 për garancitë që i ka kaluar afati, pasqyrohet në Kapitullin “Anekse” – “Aneksi nr.1, tabela nr.2/1” të raportit 

përfundimtar të auditimit. 
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-200,309,491 lekë aksione në shoqërinë aksionare “Ujësjellës Kanalizime Skrapar Sh.A” me 

NIPT J.. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në Urdhrin e Ministrit të MFE nr. 64 datë 22.07.2014 “Për shpallje të Standardeve Kombëtare 

të Kontabilitetit të Përmirësuara” me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr.5 “Aktivet 

Afatgjata Materiale dhe Aktivet Afatgjata Jo materiale” pika 55, 56, 57, si dhe me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr.14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”; Kreun 3.1, 

pika 31, shkronja “b” në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin 

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

financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.3, faqe 120 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, që të 

kryhen veprimet kontabël në debi të llogarisë 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” dhe kredi të 

llogarive financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 
 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarisë nr. 202 “Studime dhe kërkime” të pasqyrave 

financiare, u konstatua se nuk është kryer amortizimi i llogarisë nr.202 “Studime dhe kërkime”, 

në vlerën 17,871,848 lekë sipas normës 15% për aktivet afatgjata jomateriale. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 2, Klasa 2 

“Trajtimi kontabël për AAGJ jomateriale, shkronja “d” në Udhëzimin nr.5, datë 21.02.2022 

“Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, i 

ndryshuar, si dhe pikën 36 “Pёr aktivet afatgjata jo materiale, amortizimi tё llogaritet me 

metodën lineare me normë amortizimi 15%”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, faqe 116 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme për 

kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr. 202 “Studime dhe Kërkime”. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarive nr.210 “Toka, Troje, Terrene” nr.211 “Pyje, 

Kullota, Plantacione” të pasqyrave financiare, u konstatua se në këto llogari pasqyrohen vlerat 

e investimeve të kryera në vitet 2010-2016, pa ndryshuar në vijimësi, duke mos pasqyruar: 

-Vlerat e truallit nën objekt dhe të truallit funksional, të objekteve si ndërtesat e shkollave, të 

kopshteve, të pallatit të kulturës, ndërtesat që ndodhen në Njësitë Administrative, etj; 

-Vlerat e trojeve, pyjeve dhe kullotave të cilat me VKM kanë kaluar në pronësi të Bashkisë 

Skrapar, 

-Vlerën 2,030,000 lekë për zgjerimin e sipërfaqes me 2000 m2 të llojit truall për varrezat e 

qytetit. 

-Investimet e kryera për ripyllëzimin e sipërfaqeve pyjore/kullosore të hequra nga fondi pyjor, 

në vlerën 2,100,883 lekë. 

-Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi i aseteve për dy llogaritë e mësipërme. 

-Për llogaritë e mësipërme në Bashkinë Skrapar nuk ekziston një regjistër kontabël, ku të 

specifikohet analitiku i llogarisë, data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, 

vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datë e skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e 

akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të 

shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia etj.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në 

Kapitullin III, neni 9, pika 1.2 në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar; 

Pikat 26, 27, 30 dhe 74 në udhëzimin nr.30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 
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njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar; Kapitullin III, pika 30 në Udhëzimin nr.5, datë 

21.02.2022 “Për disa ndryshime në udhëzimin nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3, 116-118 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

10.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë masat e nevojshme për ngritjen e një 

grupi pune me qëllim kryerjen e verifikimit fizik dhe vlerësimin me vlerë financiare të 

sipërfaqeve të pyjeve, kullotave dhe plantacioneve, si dhe në vijim Drejtoria e Financës, të 

marrë masat e nevojshme për kontabilizimin e plotë dhe të saktë të llogarisë nr.210 “Toka, 

Troje, Terrene” nr.211 “Pyje, kullota, plantacione”. 

10.2 Rekomandim: Drejtoria e Financës Bashkia Skrapar, të marrë masat e nevojshme, për 

hartimin e regjistrit të aktiveve të njësisë, i cili duhet të përmbajë: datën e hyrjes ose marrjes 

në dorëzim, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, datën e daljes në përdorim, datën e 

skadencës, vlerën e shpenzimeve kapitale të mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, 

vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të 

mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022 
 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i paketës fiskale për vitin 2020 dhe 2021, kryesisht në 

ndarjen e detyrave, mbi strukturën që bën përllogaritjen e taksës dhe tarifës dhe strukturën që 

ngarkohet për vjeljen e saj, konstatohet se për disa lloje taksash dhe tarifash nuk është 

përcaktuar qartë sektori që do të bëjë përllogaritjen dhe sektori që do të ndjekë vjeljen e taksës 

ose tarifës përkatëse. Mangësitë e mësipërme janë konstatuar në taksën e tokës bujqësore, 

truallit, ndikimit në infrastrukturë, pronës, tarifën e lejeve për ushtrimin e veprimtarive të 

ndryshme, licencimin e veprimtarive të transportit, tregtimin e karburantit etj. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në shkronjën “f” në 

pikën 4 në nenin 9, nenin 20 në Ligjin nr.10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 69 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe 

Sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për ndarjen e qartë të përgjegjësisë 

në planifikimin, faturimin dhe vjeljen e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore. 

Brenda 3-mujorit të parë të vitit 2023 

12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA në planifikimin e taksës për tokën bujqësore, 

rezultoi se taksa e tokës bujqësore është planifikuar 6,288,270 lekë për vitin 2020 dhe 

5,621,406 lekë për vitin 2021. Nga përllogaritjet e kryera, bazuar në kategorinë e bonitetit, 

sipërfaqen e tokës bujqësore, u konstatua se planifikimi i taksës së tokës bujqësore për vitin 

2020 është bërë për 2,302,170 lekë më pak dhe për vitin 2021 është bërë për 2,969,034 lekë 

më pak, ose mesatarisht 2,635,602 lekë më pak. 

-Situata e mësipërme tregon gjithashtu se regjistri i taksës për tokën bujqësore ka mangësi në 

numrin e subjekteve objekt taksimi. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në 

kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 7 në nenin 4, nenin 23 dhe 24 të ligjit nr. 9632, 

datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në ligjin 

nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Kreun I, pika 1.3 në Paketën Fiskale të 

vitit 2020 të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 81-82, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me 

Administratorët e NJA-ve dhe Sektorin e Kadastrës, të marrë masa për evidentimin e të gjithë 

familjeve me tokë bujqësore dhe të pataksuar, me qëllim planifikimin e saktë të të ardhurave 

nga taksa e tokës bujqësore dhe reduktimin e të ardhurave të munguara për buxhetin e Bashkisë 
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Skrapar. 

Menjëherë 
 

13. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e 11 procedurave me vlera të larta me fond limit 

621,488 mijë lekë, në 7 raste me fond limit 606,669 mijë lekë, janë konstatuar shkelje në 

aplikimin e kritereve jo në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP, ku kriteret nuk janë në 

përputhje me zërat e preventivit dhe nuk i përshtaten procedurës së zhvilluar, veprime jo në 

përputhje me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, neni 1, 2, 20, si dhe 

neni 26, pika 5 të VKM nr. 914, datë 24.12.2014 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit 

Publik”, ndryshuar me ligjin nr. 162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.4.3 faqe 122-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

13.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë në cilësinë e Titullari i Autoritetit Kontraktor, Bashkia 

Skrapar, për çdo rast të procedurave të zhvilluara të ngrejë një grup pune me specialist të fushës 

(sipas llojit të procedurës), për hartimin e specifikimeve teknik dhe kritereve sipas llojit të 

procedurës, duke dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes. Argumentimi 

të bëhet duke u mbështetur në preventivin e punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, si dhe 

të synohet eliminimi i zhvillimit të procedurave me 1 OE, duke vendosur kritere sipas llojit të 

procedurës dhe dhënë argumente për secilin kriter në zbatim të akteve ligjore/nënligjore të LPP 

dhe sipas objekteve të prokuruar.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

14. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurave të prokurimit publik për blerje mallrash, 

në 2 raste procedura duhej të ishte ndarë në lote, konkretisht procedura e vitit 2020 me objekt 

“Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe kosha për mbetjet” dhe procedura e vitit 2021 me 

objekt “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 2021”, pasi mallrat 

objekt prokurimi nuk janë të njëjta, veprime këto në kundërshtim me nenin 29 të VKM-së nr. 

914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, ndryshuar me nenin 

42 të VKM-në nr. 285/2021. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

14.1 Rekomandim: Autoriteti Kontraktor, për punët/mallrat/shërbimet të cilat është e mundur 

ndarja e saj në lote, të marrë masa për hartimin e kërkesave të veçanta për secilin lot, pasi 

diversiteti që vjen nga kontratat e shumta apo lotet mund të përmirësojë konkurrencën dhe të 

rrisë efikasitetin.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

15. Gjetje nga auditimi: Në procedurën e prokurimit me objekt “Rehabilitimi i ujësjellësit të 

qytetit të Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë”, procedurë në të cilën OE kanë 

paraqitur edhe nën kontraktor për zbatimin e punimeve, rezulton se Komisioni i Vlerësimit të 

Ofertave nuk ka pasqyruar në asnjë procesverbal apo raport përmbledhës miratimin e 

nënkontraktorit dhe faktin nëse përmbush apo jo kërkesat për kualifikim, veprim në 

kundërshtim me pikën 5 të nenit 74 të VKM-së nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me pikën 5 të nenit 89 të VKM-së nr. 285, datë 

19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.4.3 faqe 130-133 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

15.1 Rekomandim: Komisioni për Vlerësimin e Ofertave, të marrë masa në procedurat ku 

lejohet nënkontraktimi që edhe dokumentet e nënkontraktorit t’i nënshtrohen vlerësimit nëse 

përmbushin apo jo kriteret kualifikuese, dhe AK të shprehet për miratimin ose jo të 

nënkontraktorit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
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16. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurës së prokurimit për blerje fadromë nga 

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, rezulton se specifikimet teknike të vendosura janë me 

diferenca minimaliste apo fikse për parametrat teknik. Specifikimet teknike për mjetin, si fuqia 

motorike 64 kW – 65 kW, përcaktimi i transmisionit mekanik, shpejtësia mbrapa 40 km/orë, 6 

drita përpara dhe 4 drita mbrapa, gomat ndër markat më të mira, kapaciteti i serbatorit 160-170 

litra, janë specifikime kufizuese të cilat nuk i shërbejnë AK, janë kërkesa të cilat mund të 

pengojnë konkurrencën, dhe janë në kundërshtim me nenin 23 të Ligjit me nr. 9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar me ligjin nr. 162/2020. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.4.3 faqe 141-142 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1 Rekomandim: Drejtori i NSHP, në cilësinë e titullarit, të marrë masa për vendosjen nëpër 

komisionet e ngritura për procedurat e prokurimit publik, të persona me kualifikimin e duhur. 

Të merren masa për vendosjen e specifikimeve teknike, për krijimin e kushteve për konkurrim 

të paanshëm ndërmjet kandidatëve ofertues. 

Menjëherë 
 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dosjes teknike të zbatimit të punimeve të kontratës me 

objekt: “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar” u konstatua se 

Autoriteti Kontraktor, Bashkia Skrapar, nuk ka kryer Oponencën Teknike për projektin e 

zbatimit, veprim ky në kundërshtim me Ligjin Nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe 

Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i ndryshuar, neni 6. Sa më sipër ngarkon me përgjegjësi 

Titullarin e AK Bashkisë Skrapar.(Më hollësisht trajtuar në pikën 4/4.4 faqe 174-175 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

17.1. Rekomandim: Bashkia Skrapar të marrë masa që të pajisin me Oponencë Teknike për 

çdo projekt zbatimi me vlerë të preventivuar mbi 100 milion lekë sipas legjislacionit në fuqi. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

18. Gjetje nga auditimi: Në auditimin për shqyrtimin dhe miratimin e lejeve të ndërtimit, në 

2 raste personat përgjegjës që administrojnë procesin në e-leje, i kanë miratuar në 

mospërmbushje të dokumentacionit të rregullt sektorial për ndërtimin, pasi janë evidentuar 

mangësi që lidhen me bashkëveprimin e personave përgjegjës me institucionet bashkëvepruese 

për miratimin e lejeve të ndërtimit. Mungon VNM paraprake nga Agjencia Kombëtare e 

Mjedisit, mungon mendimi i institucioneve sipas fushave përkatëse si dhe mungon Raporti i 

Auditimit të Eficencës Energjetike, veprime në kundërshtim me pikën 6 të nenit 10/1, nenin 

15, pika 1/1.v të VKM-së nr. 408, datë 13.05.2015 “Për miratimin e rregullores së zhvillimit të 

territorit” e ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 176-178 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit).  

18.1 Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit, Bashkia Skrapar, të 

marra masa për shqyrtimin dhe miratimin e lejeve të ndërtimit, ku të respektohet legjislacioni 

sektorial në fuqi, duke kryer bashkëveprimin me të gjitha institucionet e ngarkuara për dhënia 

mendimi, përpara miratimit të lejes. Për objektet mbi 50 m2, kur është rasti, të kërkohet pajisja 

e subjekteve e subjekteve me Certifikatën Paraprake për Performancën e Energjisë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi për veprimtarinë e kontrollit dhe mbrojtjes së territorit 

nga ndërtimet e paligjshme, rezulton se Bashkia Skrapar nuk ka një strukturë funksionale në 

nivel inspektorati. Funksionet kryhen nga një punonjës (inspektor), i cili ka funksionuar në 

varësi të kabinetit të kryetarit, dhe aktualisht sipas strukturës së vitit 2022 është pjesë e DPZHT-

së. Inspektori rezulton me arsim të mesëm. Nuk disponohen dosje të akteve të mbajtura me 

dokumentacionin përkatës, ndërkohë aktet e mbajtura nuk ishin mbajtur në procesverbalet 

përkatëse të konstatimit, si dhe mungonin vendimet përkatëse si ai i gjobave, pezullimit apo 

prishjes së ndërtimit. Nuk disponohej asnjë akt kontrolli për objektet e ndërtuara me leje 
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ndërtimi si dhe mungon korrespodenca me Inspektoratin Kombëtar të Mbrojtjes së Territorit. 

Veprimet e mësipërme, janë në kundërshtim me nenin 4, 5 germa a, b, ç, d, f, 11 të ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, 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 

4, 18. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 178-180 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).  

19.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar, të marrë masa për ngritjen Inspektoratit të 

Mbrojtjes së Territorit jo vetëm si detyrim ligjor, por njëkohësisht për të bërë të mundur 

kontrollin e territorit në raport me ndërtimet pa leje, si dhe verifikimin e ligjshmërisë së zbatimit 

të lejeve të miratuara. 

19.2 Rekomandim: Të merren masa që krahas ngritjes së inspektoratit, arsimimi i tyre të jetë 

sipas fushës së përcaktuar, ku të synohet arsimimi inxhinierik i inspektorit/kryeinspektorit, kjo 

për të bërë të mundur inspektimin dhe verifikimin e situatave ndërtimore në mënyrë cilësore. 

19.3 Rekomandim: Të hartohen dhe të administrohen me procesverbal dhe në dosjet përkatëse 

praktikat e konstatimit të situatave ndërtimore. Procesverbalet të jetë sipas formatit të miratuar.  

-Lidhur me konstatimet e mbajtura për punime ndërtimore pa leje, në çdo rast të mbahet 

penaliteti përkatës duke vendosur gjobë, shoqëruar me pezullimin e punimeve dhe prishjen e 

ndërtimit pa leje kur është rasti. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

20. Gjetje nga auditimi: Për zbatimin e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes nga 

auditimi i fundit të kryer në Bashkinë Skrapar, KLSH ka njoftuar Bashkinë Skrapar me 

shkresën 241/54 prot., datë 13.04.2021. Bashkia Skrapar për zbatimin e rekomandimeve të 

KLSH, nuk ka kthyer përgjigje brenda afatit 20 ditor mbi planin e veprimit sipas neni 15 pika 

“j” dhe nuk ka raportuar brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit mbi 

zbatimin e rekomandimeve sipas pikës 2 të nenit 30 të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”.  

Nga verifikimi i zbatimit të detyrave të lënë nga auditimi i fundit, u konstatua se: Nga 4 masa 

organizative (B), 2 rekomandime janë në proces zbatimi dhe 2 janë pa zbatuar; Për masa 

shpërblim dëmi (C) janë lënë 5 rekomandime nga të cilat 2 në shumën e 676,181 lekë në proces 

dhe 3 në shumën e 1,127,669 lekë pa zbatuar; Masa me Efekte negative të konstatuara në 

administrimin, menaxhimin pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve publike (D) 

është lënë 1 rekomandim në vlerën e 1,250,000 lekë dhe i pazbatuar; Masa për eliminimin e 

subjekteve lidhur me Llogaritjen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore me efekte në të 

ardhurat e munguara janë lënë 3 rekomandime në vlerën e 974,863,520 lekë në total, 1 masë 

në vlerën e 83,543,320 lekë është në proces dhe 2 masa në vlerën e 891,325,200 lekë janë të 

pa zbatuara. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 180-182 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

20.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë situatën e mos zbatimit plotësisht 

të rekomandimeve të dërguara nga KLSH-ja me shkresën nr. 241/54 prot., datë 13.04.2021 

“Mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të rikërkuara” si dhe Akt Verifikimit nr.1 të datës 

21.10.2022, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave të ngarkuar për zbatimin e tyre, të hartojë 

plan pune të veçantë dhe të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për zbatimin e plotë të tyre, 

respektivisht:  

-Për zbatimin e 2 masave organizative, 

- Për të ndjekur gjithë hapat ligjorë për arkëtimin e shumës 1,127,669 lekë të 3 masave 

shpërblim dëmi.  

- Për zbatimin e rekomandimit për Masa me Efekte negative të konstatuara në administrimin, 

menaxhimin pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve publike në vlerën 1,250,000 

lekë. 
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- Për zbatimin e dy rekomandimeve për detyrime për taksat dhe tarifat vendore me efekte në të 

ardhurat në vlerën 891,325,200 lekë. 

- Vënien në dijeni shkrirësish KLSH-në brenda afatit 20 ditor mbi planin e veprimit dhe brenda 

atij 6 mujor mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna. 

 Menjëherë dhe në vijimësi 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

 

Bazuar në Ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” neni 15 “Të drejtat e KLSH”, shkronja (b) dhe (c) dhe mbështetur në nenet 98-

102, të Ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e 

Shqipërisë”, nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, dhe 

pikën 93, të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, nga ana e Titullarit të njësisë publike Bashkia Skrapar, 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 18,407,542 lekë si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 

publike me objekt “Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe 

Sharovë, Bashkia Skrapar”, me vlerë 525,174,365 lekë me TVSH, fituar nga BOE “Sh. I” 

sh.p.k & “F.” dhe nënkontraktori OE “L.” sh.p.k, rezultuan diferenca në volume për zëra pune 

dhe punime të pakryera, në vlerën 17,804,226 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen 

dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, pika I.17, Udhëzimin nr. 2, datë 

13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 dhe 8.3, si dhe kushtet e kontratës 

së sipërmarrjes së punimeve nr. 1436 prot., datë 20.05.2020 të lidhur ndërmjet Autoritetit 

Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” dhe nënkontraktori OE “L.” 

sh.p.k. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4.4.4 faqe 146-170 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

1.1. Rekomandimi: Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën prej 17,804,226 lekë pa TVSH nga 

sipërmarrësi i punimeve BOE “Sh. I” sh.p.k & “F.” sh.p.k dhe nënkontraktori OE “L.” sh.p.k 

për punime të pakryera, diferenca në volume pune krahasuar me volumet e situacionuara, 

vendosje pajisje hidraulike të përdorura në stacionin e pompimit ,parashikuar në kontratën me 

nr. 1436 prot., datë 20.05.2020 me objekt “Rehabilitim i Ujësjellësit të Qytetit Çorovodës dhe 

fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”. 

Brenda 6 – mujorit të parë të vitit 2023 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 

publike me objekt “Mbrojtje nga lumi në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë”, 

me vlerë 20,231,893lekë me TVSH, fituar nga OE “D. C.” SH.P.K, rezultuan diferenca në 

volume për zërin e punimeve: “Beton M-250 për trarë e soletë”, në vlerën 139,416 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për 

kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 

3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, 

pika I.17, Udhëzimin nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 

dhe 8.3, si dhe kushtet e kontratës së sipërmarrjes së punimeve nr. 2567 prot., datë 19.08.2020 

të lidhur ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe OE “D. C.” SH.P.K. (Më 
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hollësisht trajtuar në pikën 4.4.4 faqe 171-172 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Skrapar të arkëtojë vlerën 139,416 lekë pa TVSH nga OE “D.” 

SH.P.K për punime të pakryera në kontratën me nr. 2567 prot., datë 19.08.2020 me objekt 

“Mbrojtje nga lumi, në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, Çorovodë” vlerë kjo e cila 

përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore. 

Brenda 6 – mujorit të parë të vitit 2023 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit të kontratës për punë 

publike me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar”, me 

vlerë 107,236,550 lekë me TVSH, fituar nga OE “D. C.” SH.P.K , rezultuan diferenca në 

volume për zërin e punimeve: “Mbushje e kanalit me material gërmimi, rrafshim, ngjeshje me 

tokmak elektrik, çdo 30 cm, tokë e fortë” ,“Transport dheu me auto deri 5.0 km” dhe “F.V 

Tuba e rekorderi ujësjellësi PEd= 20-32 mm, PN 16”, në vlerën 463,900 lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin 

dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, neni 7, Udhëzimin e KM nr. 3, datë 

15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, pika I.17, 

Udhëzimin nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, pika 8.2 dhe 8.3, si 

dhe kushtet e kontratës së sipërmarrjes së punimeve e nr. 985 prot., datë 08.04.2021 të lidhur 

ndërmjet Autoritetit Kontraktor Bashkisë Skrapar dhe OE “D. C.” SH.P.K. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 4.4.4 faqe 172-174 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Bashkia Skrapar të marrë masa për arkëtimin e vlerës prej 463,900 lekë 

pa TVSH nga shoqëria “D. C.” SH.P.K , në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 985 

prot., datë 08.04.2021 me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia 

Skrapar” vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të njësisë vendore. 

Brenda 6 – mujorit të parë të vitit 2023 

 

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. 

 

1-8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 11 procedurave të Bashkisë Skrapar me fond limit 

621,488 mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP në 8 

procedura me vlerë kontrate 577,473 mijë lekë ose 93% e vlerës së kontratave të lidhura, në të 

cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të 

kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën totale të 

prokurimit prej 577,473 mijë lekë. 

9-11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i 6 procedurave të Ndërmarrjes së Shërbimeve 

Publike me fond limit 35,880 mijë lekë, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore 

të LPP në 3 procedura me vlerë kontrate 20,213 mijë lekë ose 56% e vlerës së kontratave të 

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

plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë 

ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën 

totale të prokurimit prej 20,213 mijë lekë.  

Përkatësisht Bashkia Skrapar: 

1. Procedura me objekt “Blerje mjeti për largimin e mbetjeve dhe kosha për mbetjet”, me fond 

limit 7,739 mijë lekë, me fitues OE “T.” shpk me vlerë të ofertës 7,699 mijë lekë.  

2. Procedura me objekt “Mbrojtje nga gërryerja e lumit të Çorovodës pranë ish - Vilave”, me 

fond limit 4,386 mijë lekë, me fitues BOE “2.” shpk & “A. C.” shpk me vlerë të ofertës 4,338 

mijë lekë.  
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3. Procedura me objekt “Mbrojtje nga lumi Guhak në krahun e majtë në zonën e quajtur Verori, 

Çorovodë”, me fond limit 18,485 mijë lekë, me fitues OE “D. C.” shpk me ofertë 16,859 mijë 

lekë.  

4. Procedura me objekt “Rehabilitimi i ujësjellësit të qytetit të Çorovodës dhe fshatrave 

Çerenisht dhe Sharovë”, me fond limit 441,251 mijë lekë, me fitues BOE “Sh. I” shpk & “F.” 

shpk me ofertë 438,915 mijë lekë.  

5. Procedura me objekt “Sistemimi i ambienteve të jashtme dhe terrenet sportive të shkollës 

"Kahreman Ylli”, me fond limit 4,970 mijë lekë, me fitues OE “F.” shpk me ofertë 4,593 mijë 

lekë.  

6. Procedura me objekt “Blerje ushqimesh për nevojat e konviktit të shkollës së mesme 2021”, 

me fond limit 1,569 mijë lekë, me fitues OE “S. T.” shpk me ofertë 1,568 mijë lekë.  

7. Procedura me objekt “Furnizimi me ujë i fshatrave Gjerbës dhe Kakrukë”, me fond limit 

100,106 mijë lekë, me fitues OE “D. C.” shpk me ofertë 89,363 mijë lekë.  

8. Procedura me objekt “Restaurimi i fasadave të objekteve të lagjes 5 Shtatori Çorovodë”, me 

fond limit 14,138 mijë lekë, me fitues OE “I.” shpk me ofertë 14,088 mijë lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3. faqe 122-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Përkatësisht Ndërmarrja e Shërbimeve Publike: 

9. Procedura me objekt “Blerje fadrome e re për nevojat e Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, 

Skrapar”, me fond limit 10,000 mijë lekë, me fitues OE “E. K.” shpk me ofertë 9,980 mijë 

lekë.  

10. Procedura me objekt “Blerje materiale ndërtimi 2020”, me fond limit 1,250 mijë lekë, me 

fitues OE “D.” me ofertë 1,240 mijë lekë.  

11. Procedura me objekt “Blerje materiale ndërtimi 2021”, me fond limit 7,997 mijë lekë, me 

fitues OE “B.” shpk me ofertë 7,983 mijë lekë.  

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3. faqe 141-144 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe 

(dh), neni 2 “Parimet e përzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i 

ofertuesve” pika 1, dhe nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3, të ndryshuara me ligjin nr. 

162/2020 “Për prokurimin publik” dhe VKM-në nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin 

rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar me VKM-në nr. 285, datë 19.05.2021 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik". 

1.1-8.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë 

për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese 

të DST, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të kualifikuar në kundërshtim 

me legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën totale të prokurimit prej 577,473 mijë lekë pa 

TVSH. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë 

kriteret e DST, 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. 

9.1-11.1 Rekomandim: Drejtori i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, të analizojë dhe të 

nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të DST, me pasojë lidhjen e kontratës me operatorë ekonomikë të 

kualifikuar në kundërshtim me legjislacionin e prokurimit publik, për vlerën totale të 

prokurimit prej 20,213 mijë lekë pa TVSH. Të konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve 

ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DST, 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 vazhdimësi 
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12. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore për periudhën 2020-2021, u konstatua se në fillim të vitit 2020 në Bashkinë Skrapar 

dhe NJA në mënyrë progresive janë 80 subjekte debitore në vlerën 2,877 mijë lekë të kategorisë 

“biznes” dhe brenda vitit 2020, janë krijuar 22 subjekte në vlerën 1,543 mijë lekë, duke arritur 

në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive në vlerën 4,420 mijë lekë. Në fund të vitit 2021 në 

Bashkinë Skrapar dhe NJA në mënyrë progresive janë 35 subjekte debitore të kategorisë 

“biznes” në vlerën 4,926 mijë lekë, nga të cilët brenda vitit 2021 janë krijuar 14 subjekte në 

vlerën 505 mijë lekë, e ndarë si më poshtë vijon: 

-16 subjekte “Biznesi i Madh” në vlerën 3,492 mijë lekë; 

-19 subjekte “Biznesi i Vogël dhe ambulant” në vlerën 1,433 mijë lekë. 

-Për debitorët të krijuar brenda vitit 2020 dhe 2021 nuk është përllogaritur rast pas rasti 

kamatvonesë për subjektet debitore. 

-Në raport me numrin e subjekteve debitorë përgjatë periudhës 2020-2021, numri i masave 

shtrënguese është mesatarisht në masën 30-40%, për më tepër nuk është vazhduar me marrjen 

e masave të tjera shtrënguese në rend shterues, si bllokimi i aktivitetit, vendosje e barrës 

hipotekore, barrë siguruese, deri në kallëzim penal. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenin 76, nenin 114 dhe nenin 117 të ligjit 

nr.9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; 

Pikat 1, 2 dhe 7 në nenin 4, neni 22/5, neni 26, neni 34 në ligjin nr.9632, datë 30.10.2006 “Për 

sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar; Nenin 64 në ligjin nr.139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore”, i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12, pikën 2 të nenit 42 në ligjin nr.68/2017 “Për financat 

e Vetëqeverisjes Vendore”; Paketën fiskale të vitit 2020 të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.2.6, faqe 74-75 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e 

vlerës debitore 4,926 mijë lekë (principal dhe kamatë vonesë). 

Menjëherë 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA, për administrimin e taksave dhe tarifave vendore, 

u konstatua se: 

-21 subjekte, të cilat ushtrojnë aktivitet në territorin e Bashkisë Skrapar, nuk administrohen në 

regjistrin e taksave dhe tarifave vendore, me qëllim taksimin dhe tarifimin e tyre. 

-88 subjekte të kategorisë “biznes i madh” dhe “biznes i vogël” në NJA Çorovodë, Qendër, 

Bogovë dhe Gjerbës, nuk janë taksuar saktë/aspak, duke krijuar të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 2,426,420 lekë. 

-24 subjekte me aktivitet “HEC” dhe “Gurore” nuk janë taksuar saktë/aspak, duke krijuar të 

ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 4,202,656 lekë. Sa më sipër 

janë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar, gjithsej në vlerën 6,629 

mijë lekë. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në pikën 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në Ligjin nr.68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Nenet 67 dhe 80 në Rregulloren e Brendshme për 

Organizimin dhe Funksionimin e Bashkisë Skrapar; Kreun II, pika 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.10, 2020 

në Paketën Fiskale të vitit 2020, të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 73-

74 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

13.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me 

Administratorët e NJA-ve, të marrë masat e nevojshme për përditësimin e regjistrit të taksave 

dhe tarifave vendore me subjektet e mësipërme, si dhe ndjekjen e të gjitha procedurave të 

nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës prej 6,629 mijë lekë. 
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Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave të realizuara nga taksat dhe tarifat 

vendore për periudhën 2020-2021, u konstatua se në fund të vitit 2020 në mënyrë progresive 

janë 6355 familje debitorë për vlerën 51,297,787 lekë, nga të cilat, në vitin 2020 janë krijuar 

1699 familje për vlerën 4,323,929 lekë. Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive janë 7583 

familje debitorë për vlerën 54,741,347 lekë, nga të cilat, në vitin 2021 janë krijuar 1228 familje 

për vlerën 3,443,560 lekë. Referuar të dhënave të mësipërme rezulton se vlera debitore e 

kategorisë “Familjar” për taksat dhe tarifat vendore, në krahasim me fundin e vitit 2021 është 

rritur me 3,443,560 lekë. Për arkëtimin e vlerës debitore, Bashkia Skrapar është mjaftuar vetëm 

duke detyruar familjet që marrin shërbime të ndryshme, si vërtetime etj, por jo masa të tjera 

(njoftimin e vlerësimit të detyrimit tatimor, bllokimin e llogarive bankare, etj). 

-Veç sa më sipër, Bashkia Skrapar nuk ka përcaktuar mënyra efiçente për arkëtimin e taksave 

dhe tarifave vendore për abonentët familjar nëpërmjet shoqërisë “Ujësjellës Kanalizime” Sh.A, 

Skrapar, me qëllim përfshirjen e vlerës së taksave dhe tarifave vendore familjare në faturën 

mujore të ujit të pijshëm, veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e institucionit dhe do 

t’i jepte më shumë mundësi për shërbime dhe investime ndaj komunitetit. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

3 në nenin 3, pikat 1 dhe 2 në nenin 4, pikën 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV 

të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 2 të 

nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; Pikën 3 në nenin 6, 

nenin 76, pikën 2 në nenin 89, neni 117 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat 

tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; Kreun I dhe Kreun II në Paketën Fiskale të 

Bashkisë Skrapar të vitit 2020, të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 80-81 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

14.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të marrë masat e nevojshme, si dhe vlerësimin 

e mundësisë për lidhjen e marrëveshjes me agjentin tatimor UK Sh.A Skrapar, me qëllim që 

taksat dhe tarifat vendore për kategorinë “Familjar” të mblidhen nëpërmjet faturës së ujit të 

pijshëm, veprim i cili do të rriste të ardhurat në buxhetin e institucionit. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

14.2 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa dhe të ndjek të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore nga 

taksat dhe tarifat familjare prej 54,741 mijë lekë. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

15. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA për planifikimin e taksave dhe tarifave vendore 

për kategorinë “Familjar” rezultoi se në Bashkinë Skrapar dhe NJA për vitin 2020 janë taksuar 

5495 familje dhe për vitin 2021 janë taksuar 5546 familje. Me qëllim vlerësimin nëse është 

bërë planifikimi saktë i taksave dhe tarifave për kategorinë “familjar”, u kryqëzua informacioni 

i administruar nga strukturat e mësipërme me informacionin e gjendjes civile. Nga 

përllogaritjet e kryera, rezultoi se për vitin 2020 janë taksuar 564 familje më pak dhe 513 

familje më pak për vitin 2021, ose mesatarisht për të dy vitet rreth 540 familje taksuar më pak. 

-Kjo situatë ndikon negativisht në të ardhurat që mund të arkëtojë Bashkia Skrapar nga 

kategoria “Familjar”. Konkretisht, nëse do të bënim përllogaritjet vetëm për tarifën e pastrimit, 

shërbimit, ndriçimit, mirëmbajtjen e infrastrukturës dhe alkoolit (duke aplikuar vlerat minimale 

të tarifave), për numrin e familjeve të pataksuara, do të kishim 1,800 lekë * 540 familje 

mesatarisht taksuar më pak = 972,000 lekë planifikuar më pak. 

-Gjithashtu situata e mësipërme tregon se STTV Bashkia Skrapar dhe inspektorët e taksave 
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pranë NJA-ve, nuk ka një regjistër të përditësuar të taksave dhe tarifave vendore të kategorisë 

“Familjar”, duke patur në konsideratë edhe gjeneralitetet (Adresën, sipërfaqen, qëllimin e 

përdorimit, të dhënat për taksapaguesin) që përcaktohen në VKM Nr. 132, datë 07.03.2018, e 

ndryshuar. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra 

në pikën 7 në nenin 4, nenin 20, nenet 20-25 në Kreun IV të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; Pikën 1 të nenit 12 në ligjin nr.68/2017 “Për 

financat e Vetëqeverisjes Vendore”; VKM nr.132, datë 07.03.2018 Për metodologjinë për 

përcaktimin e vlerës së taksueshme të pasurisë së paluajtshme “ndërtesa”, e bazës së taksës për 

kategori specifike, natyrën dhe prioritetin e informacionit dhe të dhënave për përcaktimin e 

bazës së taksës, si dhe të kritereve dhe rregullave për vlerësimin alternativ të detyrimit të 

taksës”, i ndryshuar; Paketën Fiskale për vitin 2020 të ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.2.6, faqe 78-80 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

15.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me 

Administratorët e Njësive Administrative, të marrë masa për evidentimin e të gjithë familjeve 

të pataksuara me taksa/tarifa vendore, përditësimin e regjistrit të familjeve me gjeneralitet 

përkatëse, me qëllim reduktimin e të ardhurave të munguara, si rrjedhojë e mostaksimit të plotë 

të kategorisë “Familje”, ku vetëm në përllogaritjen e tarifës së pastrimit dhe shërbimit për vitin 

2021, rezultojnë 972 mijë lekë të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar. 

 Menjëherë 

 

16. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së Sektorit të Taksave dhe Tarifave 

Vendore dhe inspektorëve të taksave në NJA për arkëtimin e taksës së tokës bujqësore, u 

konstatua se vlera debitore për taksën e tokës bujqësore në fund të vitit 2020 në mënyrë 

progresive është 10,496,073 lekë, nga të cilat janë krijuar brenda vitit 2020 gjithsej 7,003,200 

lekë. Në fund të vitit 2021 në mënyrë progresive rezulton se në NJA të Bashkisë Skrapar vlera 

debitore për taksën e tokës bujqësore është 15,337,414 lekë, e cila në krahasim me fillimin e 

vitit 2021 është rritur me 4,841,341 lekë. Arkëtimi i kësaj takse paraqitet me problem në 

Bashkinë Skrapar, për arsye se familjet të cilat taksohen për tokën bujqësore nuk njoftohen ose 

të merren masa të tjera, me qëllim arkëtimin e kësaj takse. Bashkia Skrapar arkëtimin e kësaj 

takse e mundëson vetëm kur familjari ose personi që ka në përdorim/pronësi tokë bujqësore, 

aplikon pranë bashkisë për të marrë një vërtetim/shërbim të caktuar. Veprimet dhe 

mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 3 në nenin 3, 

pikat 1 dhe 2 në nenin 4 të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” 

i ndryshuar; Pikën 2 të nenit 42 në Ligjin nr.68/2017 “Për financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

Pikën 2 në nenin 89 në Ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën 

e Shqipërisë”, i ndryshuar; Kreun I, pika 1.3 në Paketën Fiskale të vitit 2020 të ndryshuar. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 82-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

16.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore në bashkëpunim me 

Administratorët e NJA-ve, të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës debitore prej 15,337 mijë lekë nga taksa e 

tokës bujqësore. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të subjekteve të licencuara për 

ushtrim aktiviteti si pikë shitjeje me pakicë të karburantit, rezultoi se përgjatë periudhës 2020-

2021 në territorin e Bashkisë Skrapar dhe NJA, është ushtruar aktivitet për tregtimin e 

karburantit nga 3 stacione shitje. Nga 3 stacione të tregtimit të karburantit, u konstatua se në 2 

prej tyre, të cilët janë pajisur me licencë 5 vjeçare për tregtimin e karburanteve dhe 

nënprodukteve tyre, janë faturuar për vlerën 100,000 lekë secili, pra jo 1,000,000 lekë, duke 

krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në vlerën 1,800,000 lekë. 
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Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në pikën 

9 të Kreut II në VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve 

për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar, me 

VKM nr.344, datë 19.04.2017. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 75-77 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

17.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa, duke ndjekur të 

gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e vlerës debitore 1,800,000 lekë. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

18. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave për arkëtimin e të ardhurave nga tarifa e 

pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit dhe amortizimit rrugor, për subjektet që kanë kryer punime 

ndërtimi në territorin e Bashkisë Skrapar (jo me seli kryesore/vendi efektiv i aktivitetit në 

Bashkinë Skrapar) u konstatua se përgjatë periudhës 2020-2021 kanë kryer punime ndërtimi 

gjithsej 7 subjekte, të cilët nuk janë pajisur me NIPT sekondar e për rrjedhojë nuk janë tarifuar 

me tarifat e mësipërme, duke krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e bashkisë në vlerën 

603,000 lekë gjithsej. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me 

përcaktimet e bëra në Kreun II.1 në Paketën Fiskale të Bashkisë Skrapar të vitit 2020, të 

ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6, faqe 77-78 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 

18.1 Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për nxjerrjen e 

njoftim vlerësimit tatimor për debitorët, duke ndjekur të gjitha rrugët ligjore për arkëtimin e 

vlerës debitore 603,000 lekë. 

Brenda 6-mujorit të parë të vitit 2023 

 

19. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të qiradhënies së pasurive të paluajtshme 

të Bashkisë Skrapar me palët e treta, u konstatua se nga Ndërmarrja e Shërbimit Pyjor, Sektori 

i Taksave dhe Tarifave Vendore, si dhe Drejtoria Juridike, gjatë ushtrimit të funksioneve të 

veta, nuk janë respektuar plotësisht detyrimet ligjore të fushës (mos tarifim të subjekteve për 

përdorimin e pronave të Bashkisë Skrapar, përllogaritje e gabuar e tarifave, mosaplikim i 

kamatëvonesave, mungesën e marrjes së masave për arkëtimin e qirave, etj), veprime dhe 

mosveprime të cilat kanë krijuar të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Skrapar në 

vlerën 45,514,301 lekë, nga të cilat: 

26,641,849 lekë i përkasin periudhës deri në muajin Dhjetor të vitit 2019; 

11,440,178 lekë i përkasin vitit 2020; 

7,449,770 lekë i përkasin vitit 2021. 

-Gjithashtu është konstatuar se në dy raste (kontratat e qirasë lidhur me subjektet “H. V.” 

Sh.P.K dhe “H. M.” Sh.P.K) është lidhur kontratë qiraje në tejkalim të kompetencës ligjore që 

përcakton kuadri rregullator i fushës, pasi kompetencën ligjore për lidhjen e tyre e ka ministria 

përgjegjëse për ekonominë. 

Konkretisht veprimet dhe mosveprimet janë konstatuar në marrëdhëniet kontraktuale si vijon: 

1 rast për pasurinë e llojit “Thertore”, 8 raste në fond pyjor për ndërtimin e hidrocentraleve, si 

dhe 12 raste në fond pyjor për subjektet me aktivitet “gurore”, të cilat janë trajtuar rast pas rasti 

më hollësisht në vijim. 

-Veç sa më sipër, nga të dhënat e siguruara nga grupi i auditimit, nga burime sekondare 

informacioni, për subjekte me aktivitet “HEC” dhe “Gurore”, konstatohet se përgjatë periudhës 

2020-2021, në territorin e Bashkisë Skrapar kanë/janë duke ushtruar aktivitet në fazë të 

ndryshme të tij, 6 “HEC-e” dhe 6 “Gurore”, për të cilat NSHP Bashkia Skrapar nuk administron 

dosje të tyre (projekt teknik, raportin tekniko-ekonomik, kontratë qiraje, etj). 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtim me përcaktimet e bëra në nenet 

83, 154, 296, 663 dhe 678 në Ligjin nr.7850, datë 29.7.1994 “Për Kodin Civil të Republikës së 
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Shqipërisë”, i ndryshuar; Pika 5 në nenin 3, pika 1, 5 dhe 6 në nenin 16, shkronja “g” në pikën 

1 në nenin 17, shkronja “c” e pikës 1 dhe pika 3 në nenin 25, pikat 1 dhe 2 në nenin 30, pikat 

1 dhe 4 në nenin 34, shkronja “a” e pikës 2 në nenin 35, nenin 38 në Ligjin nr.57/2020 “Për 

pyjet”; Neni 35 në Ligjin nr.10304, datë 15.07.2010 “Për sektorin minerar në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar; Pika 11 në nenin 2 në Kreun I në Ligjin nr.8752, datë 26.3.2001 “Për 

krijimin dhe funksionimin e strukturave për administrimin dhe mbrojtjen e tokës”, i ndryshuar; 

Pika 2 në VKM nr.391 “Për përcaktimin e tarifave në sektorin e pyjeve dhe të kullotave”, të 

ndryshuar me VKM nr.1064, datë 22.12.2010; Pikat 5 dhe 6 në Kreun I, shkronja “c” në pikën 

15, pika 4 në Kreun II, si dhe shkronja “c” në pikën 1 në Kreun III në VKM nr. 54, datë 

05.02.2014 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira, 

enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”, e ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.2.6, faqe 85-113 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar të analizojë situatën e krijuar dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë, si dhe të marrë masa dhe të ndjek të gjitha procedurat e nevojshme administrative 

dhe gjyqësore për arkëtimin e vlerës 45,514,301 lekë. 

19.2 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Skrapar dhe Drejtoria Juridike, të marrë masat e 

nevojshme për konstatimin e pavlefshmërisë absolute të kontratave të qirasë me tarifën 

simbolike 1 euro të lidhura me subjektin H. V. Sh.P.K, duke ndjekur procesin gjyqësor në të 

gjitha shkallët e gjykimit. 

-Për rastin e kontratës së qirasë me objekt “tokë pa fryt” të lidhur me subjektin E. Sh.A, përpara 

përfundimit të afatit të kontratës së qirasë më datë 16.07.2023 dhe në rast se subjekti i mësipërm 

do të shfaqë interes për rinovimin e saj, t’i drejtohet ministrisë përgjegjëse për ekonominë, me 

qëllim marrjen e konfirmimit për të rinovuar kontratën e qirasë për objektin e mësipërm. 

19.3 Rekomandim: Drejtoria e shërbimit pyjor t’i kërkojë Ministrisë së Infrastrukturës dhe 

Energjisë (MIE), që të marrë masa për evidentimin e sipërfaqeve të shfrytëzueshme nga 

subjektet private, duke zbritur nga fondi pyjor dhe kullosor këto sipërfaqe, si dhe të hartojë 

bilancin e përgjithshëm të sipërfaqeve pyjore dhe kullosore të mbetura. 

-Për rastet kur nuk është vepruar për zbritjen nga fondi pyjor, t’i kërkohet Agjencisë Kombëtare 

të Burimeve Natyrore (AKBN), bllokimi i veprimtarisë së kompanive minerare, deri në zbritjen 

nga ky fond të sipërfaqeve të shfrytëzueshme. 

Menjëherë 

 

20. Gjetje nga auditimi: Mbi planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të krijuara nga 

Vendimet gjyqësore për marrëdhëniet e punës, detyrimet kontraktuale dhe shpronësimet, u 

konstatua se: 

- Për vitin 2020 nga 29 subjekte që bashkia Skrapar është debitore rezulton: 11 subjekte janë 

për "detyrim page", nga të cilat 9 kreditorë si të larguar nga puna dhe 2 janë detyrime ndaj 

zyrave përmbarimore; 11 subjekte për "shpronësim" dhe 3 subjekte "për detyrim situacioni-

investime"; Në fund të vitit 2020 rezulton se nga pagesat e bëra ndaj tyre janë likuiduar 

plotësisht duke u liruar nga detyrimi 2 subjekte për “shpronësime” dhe me pagesë të pjesshme 

12 kreditorë: 5 për “detyrim page” dhe 7 për “shpronësime” dhe “detyrim situacioni”, duke e 

ulur kështu në 27 numrin e subjekteve ku bashkia ngelet debitore. Për vitin 2021 është shtuar 

me 1 kreditor për “detyrime të tjera” duke e çuar në 28 numrin e kreditorëve, gjithashtu gjatë 

vitit 2021 nga pagesat e bëra janë likuiduar plotësisht 5 kreditorë: 3 për “detyrim page”, 1 për 

“shpronësim” dhe 1 për “detyrime të tjera” duke e ulur numrin e përgjithshëm të tyre në 23; 

nga pagesat pjesore të kryera është ulur vlera e detyrimit për 3 kreditorë për “detyrim page”, 

duke e mbyllur kështu vitin 2021 me 23 numrin total të kreditorëve ndaj të cilëve bashkia 

Skrapar është debitore. Detyrimi ka lindur me daljen e vendimeve gjyqësore (në shkallë të 

ndryshme gjykimi) të cilat rezultojnë në favor të subjekteve (kreditore) dhe në disfavor të 

bashkisë, duke akumuluar një vlerë debitore në rritje kundrejt mungesës së marrjes së masave 
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paraprake për parandalimin e ngjarjeve që çojnë në lindjen apo rritjen e vlerës për detyrimet e 

lindura më parë. Gjithashtu nga analiza e tabelës së detajuar të detyrimeve, për sa i përket 

ekzekutimit të vendimeve gjyqësore në përgjithësi dhe atyre me objekt "detyrim page" në 

veçanti, u konstatua se nuk është zbatuar likuidimi i tyre sipas radhës brenda llojit. Për 8 

subjekte kreditorë “për detyrim page” nga viti 2011-2017 nuk është respektuar ekzekutimi i 

vendimit gjyqësor dhe likuidimi i detyrimit ndaj tyre në afat, që ka sjellë jo vetëm shkelje të 

parimit të barazisë dhe i mosdiskriminimit, por veçanërisht për të shmangur rritjen e vlerës së 

detyrimit me vlerën e kamatëvonesës, por janë likuiduar ato subjekte debitore vendimet 

gjyqësore të të cilave janë të mëvonshme të pas vitit 2018, kjo në moszbatim të VKM nr. 50 

datë 05.02.2014 "Për miratimin e strategjisë për parandalimin dhe shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura e të planit të veprimi" dhe Udhëzimit nr. 5 datë 27/02/2014 "Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura". 

- Bashkia Skrapar për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2020 ka shpenzuar vlerën 

2,001,400 lekë, nga e cila vlera prej 1,100,000 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt 

"dëmshpërblim page" për largime nga puna të punonjësve për 7 raste, ndërsa vlera prej 901,400 

lekë për 7 raste i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore, si konstatim i pavlefshmërisë 

absolute të procesit të shpronësimit, dëmshpërblim dëmi etj. 

Për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 është shpenzuar vlera e 1,855,252 lekë, nga 

e cila vlera 1,362,303 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt "dëmshpërblim page" për 

largime nga puna të punonjësve për 6 raste, ndërsa vlera prej 492,949 lekë si pagesë për 5 raste, 

i përket vendimeve për çështje të tjera gjyqësore. 

Vlera totale 3,856,652 lekë e shpenzuar për periudhën 01.01.2020-31.12.2021 nga Bashkia 

Skrapar, për zbatimin e vendimeve gjyqësore, konsiderohet efekt financiar negativ në buxhet. 

- Likuiditeti i detyrimeve të prapambetura për vendimet gjyqësore në raport me vlerën e 

detyrimit, është i vogël dhe me hapa të ngadaltë përmirësimi pasi pagesat që kryen përbëjnë 

një pjesë të masës së detyrimit si dhe është shoqëruar me vendime të reja për procese gjyqësore 

të nisura më parë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2, faqe 58-64 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

20.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë, Grupi i Menaxhimit Strategjik, Drejtoria Juridike, e 

Burimeve Njerëzore dhe Prokurimeve, Drejtoria Ekonomike të marrin masa për hartimin e 

strategjive dhe regjistrit të riskut me vlerësim real të tij, për parandalimin e lindjeve të 

detyrimeve të reja kryesisht për largimet e punonjësve nga puna, shpronësime të objekteve të 

prishura dhe monitorimit të zbatimit të kontratave të investimeve/shërbimeve si dhe për 

minimizimin e vlerës së detyrimeve të krijuara në periudhat e mëparshme, duke zbatuar aktet 

ligjore /nënligjore në likuidimin e tyre në afat, për të shmangur rritje të efekteve financiare 

negative në buxhetin e bashkisë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE:   

 

Referuar shkeljeve të konstatuara në fushën e ndërtimit, përcaktuar në nenin 7 dhe 12 , Kreu 

III, nenet 15 e 16 të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve 

të ndërtimit” i ndryshuar dhe Udhëzimit Nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe 

kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kreu II, Pika 3 (si dhe përgjegjësitë 

individuale të evidentuar dhe pasqyruar në pjesët takuese të Raportit Përfundimtar të Auditimit 

dhe komentet e subjektit të audituar, mbështetur në nenin 5 shkronja (b) dhe nenin 9/1, shkronja 

(a) të ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin e Ndërtimit”, ndryshuar me Ligjin Nr. 

183/2014, datë 24.12.2014“Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, bazuar në nenin 15 dhe nenin 30, të Ligjit Nr. 154/2014, datë 27.11.2014, 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë, 
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Kryetarit të Bashkisë Skrapar t’i kërkojë Kryeinspektorit pranë Prefekturës Berat , të vlerësojë 

shkeljet e konstatuara dhe të vendosë masë administrative me gjobë për 3 (tre) mbikëqyrës 

punimesh, si më poshtë: 

 

1. Z. A. K., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, dhe drejtues teknik i shoqërisë “I.” SH.P.K 

dhe licencë MK.2406/1, për shkeljet e konstatuara në zbatimin e punimeve të ndërtimit, për 

kontratën e zbatimit me nr. 1436 prot., datë 20.05.2020 me objekt: “Rehabilitim i Ujësjellësit 

të Qytetit Çorovodës dhe fshatrave Çerenisht dhe Sharovë, Bashkia Skrapar”, me sipërmarrës 

punimesh BOE “Sh. I” sh.p.k me licencë NZ.1495/21, me administrator Z. `B. C. dhe “F.” 

sh.p.k me licencë NZ.1163/17, me administrator Z. Sh. F. dhe nënkontraktor OE “L.” sh.p.k 

përfaqësuar nga administratori L. D., me pasojë dëm ekonomik në vlerën 17,804,226 lekë pa 

TVSH për diferenca në volume pune të pakryera në fakt, por të likuiduara, zëra punime të 

pakryera fare në objekt dhe vendosje pajisje hidraulike të përdorura në stacionin e pompimit. 

2. Z. A. B. dhe F. M., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimeve, për shoqërinë “M.” SH.P.K dhe 

licencë MK.3522/3, për shkeljet e konstatuara në zbatimin e punimeve të ndërtimit, për 

kontratë e zbatimit me nr. 985 prot., datë 08.04.2021 me objekt: “Furnizimi me ujë i fshatrave 

Gjerbës dhe Kakrukë, Bashkia Skrapar”, me sipërmarrës punimesh OE “D. C.” sh.p.k me 

licencë NZ.2383/19, me administrator Znj. S. Sh., me pasojë dëm ekonomik në vlerën 463,900 

lekë pa TVSH për diferenca në volume pune të pakryera në fakt, por të likuiduara. 

 

E. MASA DISIPLINORE. 

 

E.1. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil: 

Në mbështetje të shkronjës (c) – Të drejtat dhe detyrat e KLSH-së, të ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit, në zbatim të 

nenit 58, “llojet e masave disiplinore” të ligjit nr. 152/2013 datë 30.05.2013 “Për nëpunësin 

civil” i ndryshuar me ligjin nr. 178/2014, datë 18.12.2014, VKM nr. 115, datë 05.03.2014 “Për 

përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen 

në komisionin disiplinor në shërbimin civil” dhe, nenin 64 shkronjën g, të ligjit nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Skrapar, 

që ti kërkojë Komisionit Disiplinor, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 

punonjësit e mëposhtëm:  

 

a- Masa disiplinore “Largim nga shërbimi civil”, për: 

zj.R. Ll., Drejtore e Drejtorisë së Shërbimeve Ligjore, Prokurimeve dhe Burimeve Njerëzore, 

për mangësitë e konstatuara në 6 raste, në marrëdhëniet kontraktore të Bashkisë Skrapar me 

palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor, dhe në lidhje me kualifikimin e 

Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura në DST, në 7 (shtatë) 

procedura të prokurimit publik. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 dhe pikën 

2.4.3 faqe 122-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

b- Masa disiplinore “Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën 

e pagës për një periudhë deri në dy vjet”, për: 

zj. Xh. S., me detyrë Përgjegjëse Sektori në Drejtorinë Juridike, Prokurimeve dhe Burimeve 

Njerëzore, për problemet e konstatuara në lidhje me vendosjen e kritereve në disa procedura 

prokurimi jo në përputhje me natyrën e kontratës, në 5 (pesë) procedura. (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

zj. S. H., me detyrë Përgjegjëse Sektori në Drejtorinë e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit 

të Territorit, për problemet e konstatuara në lidhje me vendosjen e kritereve në disa procedura 

prokurimi jo në përputhje me natyrën e kontratës, dhe kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë 
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në mospërputhje me kërkesat e vendosura në DST në 2 (dy) procedura; (Më hollësisht trajtuar 

në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit) 

zj.H. B., përgjegjëse e STTV nga muaji Mars i vitit 2021 dhe në vazhdim, për mangësitë e 

konstatuara në 12 raste, në administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 68-84 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit) 

 

c- Masa disiplinore “Vërejtje”, për: 

z.N. G., Drejtor i Drejtorisë së Financës, për mangësitë e konstatuara në kontabilizimin e saktë 

dhe të plotë të ngjarjeve ekonomike në pasqyrat financiare të vitit 2021, dhe mangwsitë që 

lidhen me kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura 

në DST, në 7 (shtatë) procedura; (Më hollësisht trajtuar në pikën (Më hollësisht trajtuar në 

pikën 2.3 faqe 113-122 dhe pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  Përfundimtar të Auditimit). 

z.B. M., Drejtor i Drejtorisë së Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit, për mangësitë e 

konstatuara në 2 raste, për mos bashkëpunimin me sektorin e taksave dhe tarifave vendore në 

përcjelljen e informacionit për subjektet që kanë kryer punime ndërtimi në Bashkinë Skrapar, 

dhe mangwsitë qw lidhen me kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me 

kërkesat e vendosura në DST, në 7 (shtatë) procedura; (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 

faqe 68-84 dhe pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

zj.M. B., Inspektore Kadastre për vitin 2020 për mangësitë e konstatuara në 1 rast, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 81-

82 të Raportit të Auditimit). 

 

E.2. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo 

status të parashikuar në ligje të veçanta: 

Mbështetur në nenin 15, të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit” shkronjat “e” dhe “ç”, të nenit 1, Lreu IV dhe 

nenet 37 dhe 44 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, Masat disiplinore të kontratës individuale të punës, i rekomandojmë Kryetarit 

të Bashkisë Skrapar, që bazuar në shkeljet e konstatuara në Raportin Përfundimtar të 

Auditimit, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për punonjësit e mëposhtëm: 

 

a- Masa disiplinore “Ndërprerje të kontratës së punës”, për: 

z.T. L., Drejtor i NSHP Bashkia Skrapar për periudhën 2020-2021, për mangësitë e konstatuara 

në 19 raste, në marrëdhëniet kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me 

qira të fondit pyjor/kullosor. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të 

Auditimit). 

z.H. B., Inxhinier i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara, në 9 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

 

Masa disiplinore “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna”, për: 

z.V. K., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 11 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën (.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

 

Masa disiplinore “Vërejtje”, për: 

z. A. L., me detyrë Nënkryetar i Bashkisë Skrapar, për mangësitë e konstatuara në lidhje me 

vendosjen e kritereve në disa procedura prokurimi jo në përputhje me natyrën e kontratës, në 

5 (pesë) procedura. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 



201  

zj. Xh. Ll., me detyrë Nënkryetare e Bashkisë Skrapar, për mangësitë e konstatuara në lidhje 

me vendosjen e kritereve në disa procedura prokurimi jo në përputhje me natyrën e kontratës, 

dhe kualifikimin e Operatorëve Ekonomikë në mospërputhje me kërkesat e vendosura në DST 

në 4 (katër) procedura. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 

z. G. M., me detyrë Topograf në Sektorin e Menaxhimit të Ujërave, për mangësitë e konstatuara 

në lidhje me vendosjen e kritereve në disa procedura prokurimi jo në përputhje me natyrën e 

kontratës, në 2 (dy) procedura. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.3 faqe 122-140 të Raportit  

Përfundimtar të Auditimit). 

z.Xh. Ll., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 4 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.E. L., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 4 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.D. B., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 4 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.B. H., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 5 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.M. H., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 3 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.K. D., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 2 raste, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

zj.L. N., Specialist i pyjeve në DSHP, për mangësitë e konstatuara në 1 rast, në marrëdhëniet 

kontraktore të Bashkisë Skrapar me palët e treta, për dhënien me qira të fondit pyjor/kullosor. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 85-113 të Raportit të Auditimit). 

z.G. H, Inspektor i taksave në NJA Qendër, për mangësitë e konstatuara në 7 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

z.N. K., Inspektor i taksave në NJA Bogovë për mangësitë e konstatuara në 7 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

z.F. F., Inspektor i Taksave në NJA Gjerbës për mangësitë e konstatuara në 7 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

zj.F. C, Inspektor i taksave në NJA Potom për mangësitë e konstatuara në 6 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

z.Th. Sh., Inspektor i taksave në NJA Zhepë për mangësitë e konstatuara në 6 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

z.S. B., Inspektor i taksave në NJA Cepan për mangësitë e konstatuara në 6 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 

zj.L. B., Inspektore e taksave në NJA Leshnjë për mangësitë e konstatuara në 5 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-
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84 të Raportit të Auditimit). 

z.N. D., Inspektor i taksave në NJA Vëndreshë për mangësitë e konstatuara në 5 raste, në 

administrimin e taksave dhe tarifave vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2.6 faqe 78-

84 të Raportit të Auditimit). 
 

Për punonjësit e larguar. 

Për ish punonjësit e mëposhtëm nuk rekomandojmë masa disiplinore edhe sepse shkeljet e 

natyrës administrative të konstatuara, pavarësisht se ekzistojnë nuk mund të ezaurohen si të 

tilla, pasi personat e sipërpërmendur nuk janë në marrëdhënie pune me këtë institucion dhe nuk 

ka adresim institucional për dhënien e zbatimin e tyre. Nga ana jonë në bazë të shkeljeve të 

konstatuara masa disiplinore do të ishte: 

“Largim nga shërbimi civil”, për: 

-z.S. B., ish Përgjegjës i STTV deri në muajin Mars të vitit 2021. 
 

“Vërejtje” deri “Vërejtje me paralajmërim”, për: 
-zj.J. S., ish specialiste juriste. 

-z.F. O., ish përgjegjës i sektorit juridik. 

-z.F. B., ish Inspektor Kadastre. 
 

F. NJOFTIMI I DEPARTAMENTIT TË ADMINISTRATËS PUBLIKE DHE 

KOMISIONERIT TË MBIKËQYRJES TË SHËRBIMIT CIVIL. 
 

Për punonjësit të cilët janë rekomanduar masat disiplinore sa më sipër, Bashkia Skrapar, pasi 

të zbatojë procedurat e nevojshme ligjore dhe nënligjore për fillimin e ecurisë disiplinore dhe 

pas përfundimeve të afateve ankimore, të ndërmarrë veprimet si më poshtë: 

a.Të njoftojë Departamentin e Administratës Publike, për regjistrimin e masës disiplinore në 

Regjistrin Qendror të Personelit, në zbatim të neneve 7 dhe 17, të ligjit nr. 152/2013 “Për 

Nëpunësin Civil” i ndryshuar. 

b.Të njoftojë Komisionerin për Mbikëqyrjen e Shërbimit Civil, për mbikëqyrjen e ligjshmërisë 

në administrimin e shërbimit civil, në zbatim të nenit 11, të ligjit nr. 152/2013 “për Nëpunësin 

Civil” i ndryshuar. 

 
 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 

 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
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