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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

 

1.Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

Në zbatim të Programit të Auditimit nr. 572/1 prot. datë 13.06.2022, ndryshuar me shkresën 

nr 572/3 prot, datë 06.07.2022, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 13.06.2022 deri në 

datën 15.07.2022 në institucionin BashkiaTropojë u krye në terren “Auditimi Financiar”.  

Auditimi mbuloi periudhën nga data 01.01.2021 deri më 31.12.2021dhe u shtri mbi çështjet 

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

planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, vlerësimi i pasqyrave financiare, prokurimet publike dhe të 

ardhurat. Për përfitimin e rezultateve të auditimit, grupi i auditimit u mbështet mbi dy 

elementë: në sistemin e kontrollit të brendshëm dhe në  punën konkrete mbi evidencat e 

auditimit, por  kryesisht mbi këtë të fundit. Audituesit janë kujdesur që evidencat me të cilat 

kanë punuar për të argumentuar rezultatet e auditimit, të plotësonin tre cilësi: të ishin të 

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

evidenca të ketë besueshmëri) dhe të mjaftueshme (sasia e evidencës të jetë e mjaftueshme 

për arritjen e konkluzioneve të auditimit). Në përfundim të punës audituese në terren, nga 

grupi i auditimit janë mbajtur dhe protokolluar në subjekt 5 akt konstatime dhe një akt 

verifikim. Në datë 15.07.2022, nga grupi i auditimit të KLSH u zhvillua takimi për 

ballafaqim e problematikave në ambientet e Bashkisë Tropojë me punonjësit e Bashkisë. Nga 

subjekti u paraqitën kundërshtitë për aktet e mbajtura. Pas hartimit të akteve të konstatimit 

dhe Projekt Raportit, nga subjekti i audituar janë bërë kundërshti, të cilat janë trajtuar nga 

grupi i auditimit dhe janë bërë pjesë të naterialit në Projekt Raport dhe në Raportin 

Përfundimtar të Auditimit. 

Auditimi në terren ka filluar në datën 13.06.2022 dhe ka përfunduar në datën 15.07.2022. 

Projekt Raporti i auditimit është nisur në subjekt më shkresën nr.572/8 prot., datë 03.08.2022 

dhe me shkresën nr. 1261/21, datë 07.09.2022 (të dhëna të subjektit), protokolluar në KLSH 

me shkresën nr.572/9 prot, datë12.09.2022, Bashkia Tropojë ka kthyer përgjigje se është 

njohur me Projekt Raportin e auditimit në datën 03.08.2022. 

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

realizua pasi sipas shkresës së sipërcituar Bashkia Tropojë ka shprehur dakortësin mbi 

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

 

2.Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve 

 

 

Përmbledhje e gjetjes 

Referen

ca me 

raportin 

përfund

imtar 

 

Rëndës

ia 

 

Rekomandimi 

Gjetje nga auditimi: Në drejtim të vlerësimit të 

sistemit të menaxhimit financiar dhe kontrollit të 

brendshëm, konstatohet se nga Bashkia Tropojë, nuk 

ka njohje dhe nuk është zbatuar ligji 10296, datë 

08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, konkretisht: 

- Nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit 

financiar dhe kontrollit të brendshëm, gjë e cila është 

reflektuar në mangësinë e plotë të rregullave të 

shkruara për funksionimin e institucionit.  

- Nga ana e titullarit nuk është hartuar një strategji e 

faqet 

19-22 
E lartë 

Rekomandimi:Kryetari i 

Bashkisë Tropojë, në cilësinë 

e Titullarit të Institucionit, 

Nëpunësit Autorizues, si dhe 

Kryetarit të GMS-së, duhet të 

marrë masa të menjëhershme 

për: 

- Hartimin e një kuadri të 

plotë rregullash të shkruara, 

për secilin sektor dhe drejtori, 

për përcaktimin në përputhje 
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menaxhimit të riskut për vitin 2021, manuali dhe 

harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila 

duhet të përfshinte të paktën proceset kryesore që 

kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë. 

- Nga ana e nëpunësit autorizues, nuk janë analizuar 

dhe përditësuar kontrollet që synojnë minimizimin e 

riskut dhe dokumentimin e tij, si dhe nuk janë 

regjistruar dhe raportuar masat e marra për 

parandalimin e këtyre fenomeneve. 

Gjithashtu, u konstatua se një numër i 

konsiderueshëm punonjësish, kanë rregulluar 

marrëdhënien e punës sipas dispozitave të Kodit të 

Punës, ndërkohë që pozicionet e tyre të punës, 

evidentohen si pozicione me status “Nëpunës Civil” 

dhe për rrjedhojë rekrutimi i tyre është bërë në 

kundërshtim me ligjin. 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”, ligji nr. 152-2013, “Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar. 

me strukturën organizative, të 

ndarjes së detyrave, 

përshkrimit të tyre detyrave 

funksionale, si dhe përcaktimit 

të përgjegjësive dhe të drejtave 

të punonjësve të njësisë.  

- Grupi i Menaxhimit 

Strategjik, të hartoj strategjia e 

riskut, regjistri i riskut, si dhe 

për aktivitetet dhe proceset 

kryesore të punës që 

zhvillohen në institucion, të 

hartohet gjurma e auditimit 

dhe harta e proceseve të punës.  

Rekomandimi:Sektori i 

Burimeve Njerëzore të marë 

masa për përditësimin e 

rregullores së brendshme, 

rregullimin e pozicioneve të 

punës për punonjësit të cilët 

janë trajtuar si punonjës me 

“Kodin e Punës” ku në fakt 

pozicioni i punës trajtohet 

sipas ligjit të “Nëpunësin 

Civil”. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të 

veprimtarisë së Njësisë së Auditit të Brendshëm në 

Bashkinë Tropojë, u konstatua se për vitet 2021” 

Bashkia Tropojë nuk ka Njësi të Auditit të 

Brendshëm dhe nuk ka lidhur kontratë me institucion 

tjetër për realizimin e këtij shërbimi. Me shkresën 

nr.2027 prot., datë 15.05.2020 me lëndë “Informacion 

për sektorin e Auditimit të Brendshëm”, është vënë 

në dijeni Ministria e Financave dhe Ekonomisë për 

shkrirjen e Sektorit të Auditimit të Brendshëm për 

shkak se nga Titullari është konstatuar performancë e 

dobët në punë dhe është arsyetuar se nëse lind nevoja 

do të paraqitet projekt-vendim në Këshillin Bashkiak, 

sipas rasteve për të marrë audit të specializuar nga 

jashtë. 

Shkrirja e Njësisë së Auditit të Brendshëm nga 

Kryetari i Bashkisë është në kundërshtim me nenin 49 

të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes 

vendore”, si dhe pikën 1 të VKM nr.83, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të 

Njësive të Auditimit të brendshëm në sektorin 

publik”, ku përcaktohet se në çdo njësi të 

vetëqeverisjes vendore krijohet Njësia e Auditimit të 

Brendshëm. 

faqet 

19-22 
E lartë 

Rekomandimi:Kryetari i 

Bashkisë Tropojë të marrë 

masa për organizimi i 

shërbimit të auditimit të 

brendshëm në bashki, duke 

krijuar Njësinë e Auditimit të 

Brendshëm brenda strukturës 

organizative të Bashkisë 

Tropojë. Në përzgjedhjen e 

punonjësve të kihet në 

konsideratë fakti se audituesi i 

brendshëm duhet të jetë i 

pajisur me certifikatën e 

“Audituesit të Brendshëm në 

Sektorin Publik”. 
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Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatohet se 

Bashkia Tropojë për vitin ushtrimor 2021 nuk ka 

analizuar zbatimin e buxhetit brenda muajit qershor 

dhe nuk është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar 

ose jo buxheti vjetor 2021.Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE 

nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat standarde të 

zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja 

e angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, 

detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit 

nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit 

buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e 

detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91, ligjin 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 

27.04.2017, kreu XI, neni 55, pika 1. 

faqet 

22-31 
E lartë 

3.1.Rekomandim: Kryetari i 

Bashkisë, Drejtoria e Financës 

dhe Buxhetit, si dhe Drejtoria 

e të Ardhurave Vendore, të 

marrin masa së, brenda afateve 

që përcakton kuadri rregullator 

në fuqi, të kërkojë korrigjimin 

e buxhetit nga këshilli 

bashkiak, me qëllim që të mos 

ketë diferenca midis 

planifikimit dhe realizimit të 

shpenzimeve. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se 

llogaritë e aktiveve në datën 31.12.2021 rezultojnë 

me gjendjen si më poshtë; 210 “Toka, Troje, Terrene” 

në vlerën 22,460,270 lekë; 211 “Pyje, Plantacione” 

në vlerën neto 10,017,959 lekë; 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” paraqitet në vlerë neto 1,113,618,582 

lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në 

vlerën neto 1,695,583,073 lekë; 214 “Instalime 

teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

16,651,963 lekë. 

Për aktivet e mësipërme nuk është kryer inventarizimi 

si dhe nuk është ngritur grup i posaçëm pune për 

vlerësimin e gjendjes aktuale të pronës, përgatitjen e 

dokumentacionit për verifikimin dhe regjistrimin e të 

gjitha pronave të paluajtshme pranë Agjencinë 

Shtetërore të Kadastrës (ish ZRPP).  Gjithashtu nuk 

është krijuar regjistri i aktiveve në formë shkresore, 

gjendja ekzistuese e këtij regjistri është vetëm në 

formë elektronike. Sa konstatuar më sipër është në 

kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin 

dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -Përkufizime, pika 

1,2, neni 7 - Dokumenti kontabël, neni 11 – Qëllimi i 

pasqyrave financiare, neni 15-Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve; UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 

kapitulli IV. pika 74, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes 

së Përgjithshme”. 

faqet 

40-61 
E lartë 

Rekomandimi: Kryetari i 

Bashkisë Tropojë të ngrejë 

grup pune me specialist të 

fushës për evidentimin e të 

gjitha aktiveve të 

qëndrueshme të trupëzuara 

(AQT) të cilat janë pasuri e 

Bashkisë, duke evidentuar 

statusin dhe gjendjen e tyre 

faktike në teren.  

Rekomandim:Drejtoria 

Ekonomike në bashkëpunim 

me strukturat e tjera të 

bashkisë të plotësojë regjistrin 

e të gjitha aktiveve sipas 

llogarive përkatëse, i cili të 

jetë elektronikë dhe shkresor 

dhe të marrë masa për 

regjistrimin e pronave në 

ASHK dhe kontabilitet. Për 

çdo vit, të kryhet inventarizimi 

i këtyre aktiveve. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se 

Bashkia Tropojë, në Qendrën Kombëtare të Biznesit, 

më 31/12/2021 paraqitet si aksionare me 100% të 

aksioneve të Ujësjellës Kanalizime Tropojë ShA me 

NUIS “J..........Ë” e cila është shoqëri aksionare me 

objekt “Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i 

faqet 

40-61 
E lartë 

Rekomandimi:Nëpunësit 

zbatues të merren masa për 

sistemimin në kontabilitet dhe 

regjistrimin e pjesëmarrjes 

100% në kapitalin e aksioneve 

tek “Ujësjellës Kanalizime 
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konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e sistemit 

të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e 

ujit për plotësimin e kërkesës së konsumatorëve. 

Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të 

ujërave të ndotura. Mirëmbajtja e sistemimeve të 

ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të 

tyre”. Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni 

financiar apo tregtar që lidhen direkt apo indirekt me 

objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga 

legjislacioni në fuqi”. Numri i aksioneve është 1,000 

me vlerë nominale 764,579.8 lekë/aksion dhe kapital 

në vlerë monetare prej 764,579,800 lekë. Kjo vlerë e 

kapitalitme 100% aksione në pjesëmarrje të Bashkisë 

Tropojë në “Ujësjellës Kanalizime Tropojë ShA, në 

asnjë rast nuk paraqitet në aktivet afatgjata financiare 

të Bilancit kontabël të vitit 2021, më konkretisht në 

llogarinë 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, në 

kundërshtim me Urdhrin e 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 materialë” pika 55, 

56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të 

Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve 

në pjesëmarrje”. 

Tropojë ShA me vlerë 

764,579,800 lekë, në debi të 

llog. 26 “Pjesëmarrje në 

kapitalet e veta” dhe kredi të 

llogarisë financiare të klasës 5, 

për pjesëmarrjen me kapitalin 

e vet.  
 

Gjetje nga auditimi: Nga mos arkëtimi i të 

ardhurave nga taksat e tarifat janë krijuar debitorë, të 

cilët në datën 31.12.2021 kanë vlerën progresive 

43,951,182 lekë, e ardhur e munguar për buxhetin e 

njësisë vendore, në analizë si më poshtë: 

- Taksa/tarifa nga biznesi 2012-2021 në vlerën 

20,149,882 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019 në 

vlerën 2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente në vlerën 509,080 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik) në vlerën 

1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti në vlerën 

4,600,000 lekë 

-Taksë ndikimi infrastrukturë në vlerën 773,645 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore në vlerën 2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare në vlerën 11,765,449 lekë 

-Vlera e borxhit e krijuar vetëm gjatë vitit 2021 

është në vlerën 28,579,575 lekë nga të cilat; 

-Taksa/tarifa nga biznesi në vlerën 6,020, 879 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019 në 

vlerën 2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente në vlerën 40,120 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik) në vlerën 

1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti në vlerën 

faqet 

31-39 
E lartë 

Rekomandimi: Sektori i 

Taksave e Tarifave Vendore të 

marrë masa për arkëtimin e 

detyrimeve në mënyrë 

progresive në vlerën 

43,951,182 lekë. Për këtë, 

bazuar në nenin 70 pika 3 “E 

drejta për të nxjerrë njoftimin 

e vlerësimit tatimor”, të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për 

Procedurat tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”, i 

ndryshuar, për të gjitha 

subjektet e private të nxjerrë 

njoftim vlerësimet tatimore 

dhe në vazhdim të merren 

masat për arkëtimin e këtij 

detyrimi, duke ndjekur rrugët 

e mëposhtme: 

a- Të dërgohet në Drejtorinë 

Rajonale të Transportit 

(ASHK) dhe Zyrën Vendore të 

e Regjistrimit të Pasurive të 

Paluajtshme (ZRVPP), 

kërkesa për vendosjen e barrës 

siguruese (për mjetet) dhe në 
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4,480,000 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore në vlerën 2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare në vlerën 11,765,449 lekë 

Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe 

tarifat vendore, përveçse është mos përmbushje e 

detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të 

punonjësve të kësaj strukture, krijon mungesa 

financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e 

investimeve dhe të shpenzimeve të tjera që njësia 

vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. 

Mungesa e të ardhurave është ndikim i drejtpërdrejtë 

në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve 

për periudhën 2021. 

Nga Bashkia Tropojë nuk janë ndjekur të gjithë 

procedurat e nevojshme ligjore në rend shteruese, për 

arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me 

nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, 93 

të ligjit nr. 9920 ”Për Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të 

Udhëzimit te Ministrisë Financave nr. 24, datë 

02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e 

detyrimeve tatimore. 

(për pasuritë e paluajtshme), 

bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

b- Për subjektet të cilët nuk 

kanë paguar detyrimet 

tatimore në afat, ndaj tyre të 

aplikohet Neni 93 të ligjit nr. 

9920, datë 19.5.2008 “Për 

Procedurat Tatimore në 

Republikën e Shqipërisë”. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi i 

pasurisë 1. Nëse tatimpaguesi 

nuk paguan detyrimin tatimor 

në datën e caktuar, në 

përputhje me nenin 89 të këtij 

ligji, për njoftimin dhe 

kërkesën për pagesë, 

administrata tatimore mund ta 

mbledhë detyrimin tatimor të 

papaguar nëpërmjet 

sekuestrimit, e më pas 

konfiskimit, të pasurisë së 

siguruar në favor të 

administratës tatimore, në 

pronësi të tatimpaguesit.  

c- Në rast se bizneset private 

edhe pas njoftimeve zyrtare 

dhe dërgimit të urdhër 

bllokimeve në bankë nuk 

kryejnë pagesën e detyrimeve, 

pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, 

të bëhet kallëzim penal, bazuar 

në Kodin Penal i Republikës 

së Shqipërisë, miratuar me 

ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 

me ndryshimet e mëvonshme, 

neni 181 “Mospagimi i 

taksave dhe tatimeve”. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për 

arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e 

Autorizimeve / Licencave për subjektet e tregtimit me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve 

djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, u 

konstatua se 5 subjekte që ushtrojnë këtë aktivitet në 

Bashkinë Tropojë, janë debitor për taksën e licencës 

në vlerën totale 4,600,000 lekë, e cila konsiderohet e 

faqet 

31-39 
E lartë 

Rekomandimi:Zyra e 

Taksave dhe Tarifave Vendore 

e Bashkisë Tropojë, të marrë 

masa për arkëtimin e vlerës 

4,600,000 lekë nga 5 subjektet 

debitor për taksën e lëshimit të 

licencave për subjektet e 

tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të 
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ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore. 

Lista e subjekteve debitor dhe vlera përkatëse për 

secilin paraqitet në sipas listës në aneksin nr.6 pika 

2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e 

paketës fiskale të miratuar nga këshilli bashkiak, me 

VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave 

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” 

i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, 

kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 të Bashkisë 

Tropojë, për periudhën 01.01.2021-31.12.2021. 

lëngshëm të naftës, për 

automjetet,vajrave lubrifikante 

dhe lëndëve djegëse për 

përdorim nga konsumatorët 

fundorë, sipas listës në aneksin 

nr.6 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të auditimit. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të 

qirave, nga zyra juridike e Bashkisë Tropojë, na u 

vunë në dispozicion kontratat e lejeve minerale dhe 

hec-ve, për dhënien në përdorim të fondit 

pyjor/kullosor. Nga ana jonë u konstatua se nga MIE 

janë të pajisur me leje dhe 22 operatorë për nxjerrje 

dhe shfrytëzim të mineralit të kromit në bashkinë 

Tropojë, të cilët nuk kanë lidhur kontrata dhe duke 

mos arkëtuar asnjë detyrim ndaj Bashkisë Tropojë. 

Gjithashtu nga ana e Bashkisë, në hartimin e 

kontratave me operatorë të ndryshëm në nenin 3 të 

kontratës është cilësuar se “Afati i kontratës” ku 

shprehet kohëzgjatjen e saj dhe me të drejtë rinovimi 

për çdo vit. Në kontratat e paraqitura në aneksin nr. 3. 

pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit Detyrimet 

janë vlerësuar sipas afatit të kontratës (p.sh 10 vjet) 

dhe jo sipas rinovimit çdo vit të përcaktuara në 

kontratë, ku kemi të bëjmë me përllogaritje jo vjetore 

por me afat kontrate. Nga ana e zyrës juridike dhe 

inxhinierëve të pyjores është vepruar me dy standarde 

në vlerësim e tarifave me operatorë të ndryshëm, ku 

në shumë raste kanë bërë rinovimin e kontratave 

vjetore dhe vlerësimin e kanë vjetor dhe jo sipas afatit 

të kontratës, ndërsa në aneksin e mëposhtëm 

vlerësimin e kanë bërë sipas afatit (p.sh 10 vjeçar) 

dhe jo sipas rinovimit vjetor kjo e cilësuar dhe në 

kontrata, gjë që bie ndesh me lidhja 2, pika 5,6 dhe 11 

e 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", gjë që kanë sjell të ardhura 

të munguara për buxhetin e Bashkisë Tropojë, në 

vlerën 2,201,048 lekë sipas aneksit nr. 3. pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

faqet 

31-39 
E lartë 

Rekomandimi:Zyra Juridike 

në hartimin e kontratave dhe 

shtesave të tyre me operatorë 

të ndryshëm në bashkëpunim 

dhe me Sektorin Pyjor i cili 

përpilon raportin teknik dhe 

me Drejtorin e Financës, të 

arkëtojnë detyrimin e 

kontraktuar në vlerën 

2,201,048 lekë, aneksit nr. 10 

pika 2.6 bashkëlidhur raportit 

të auditimit.  

Rekomandimi: Bashkia 

Tropojë të përdorë të gjitha 

mekanizmat ligjorë, për 

lidhjen e 22 kontratave me 

operatorët për nxjerrje dhe 

shfrytëzim të mineralit të 

kromit, të cilët ushtojnë 

aktivitet prej disa vitesh në 

asetet e Bashkisë Tropojë. 
 

Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i paraqitur 

nga sektori tatim taksave iBashkisë Tropojë na u 

paraqitën kontratat e qirave të lidhura me subjekte me 

aktivitet të ndryshëm në fondi pyjor e kullosor të cilët 

nuk kanë paguar detyrimet në vlerën 4,059,163 lekë 

faqet 

31-39 
E lartë 

Rekomandimi: Nga Bashkia 

Tropojë të merren masa 

administrative dhe gjyqësore 

për arkëtimin e vlerës prej 

4,059,163 lekë, gjë që ka sjell 
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për 5 subjekteve sipas aneksit nr. 4 pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet dhe 

mosveprimet bien në kundërshtim me 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". 

të ardhura të munguara në 

Bashkinë Tropojë për 

subjektet që kanë lidhur 

kontrata qiraje sipas aneksit 

nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të aditimit. 
 

 

 

 

 

3. Konkluzioni dhe opinioni i auditimit 

OPINIONI I AUDITIMIT 

Opinioni mbi pasqyrave financiare viti 2021:  

Ne kemi audituar pasqyrat financiare përmbledhëse vjetore të konsoliduar të Bashkisë 

Tropojë për vitin e fundit ushtrimor 2021, ku përfshihet pasqyra e pozicionit financiar, 

performancës financiare, pasqyra e flukseve monetare, ndryshimeve në aktivet neto/fondet 

neto etj., si dheshënimet dhe relacioni për llogaritë që shoqëronin këto pasqyra.  

Sipas mendimit tonë, pasi kemi marrë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme dhe të 

besueshme të auditimit, mbështetur në standardet ISSAI 1700 , ISSAI 1705 dhe ISSAI 1200, 

shprehim një opinion të modifikuar (kualifikuar) për llogaritë vjetore të vitit ushtrimor 2021 

të Bashkisë Tropojë, duke arritur në përfundimin se anomalitë e konstatuara apo rastet e 

mospërputhshmërisë, individualisht ose së bashku, janë materiale por jo të përhapura”, në 

llogaritë përmbledhëse vjetore të konsoliduar të vitin 2021, të cilat justifikojnë dhënien e 

opinionit i modifikuar. 

Baza për opinionin mbi pasqyrat financiare  

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

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

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

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

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

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

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

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

etike, në përputhje me standardet e sipërpërmendura. Gjithashtu, ne besojmë se dëshmitë e 

mara gjatë punës sonë audituese janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për të siguruar 

bazat për përgatitjen e opinionit të modifikuar (kualifikuar) të auditimit. 

Në dhënien e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 

- Llogaria 26 “Pjesëmarrje në kapitalin e vet” është pasqyruar më pak për vlerën 764,579,800 

lekë në mbyllje të vitit ushtrimor 2021; 

- Për llogarit ;- 210 “Toka, Troje, Terrene” shumën totale prej 22,460,270 lekë; - 211 “Pyje, 

Plantacione” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 10,017,959 lekë; - 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,168,261,128 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,113,618,582 

lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të vitit 2020 në 

vlerën 1,706,372,666 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,695,583,073 lekë si dhe 

llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto paraqitet në 

mbyllje të vitit 2020 në vlerën 13,665,972 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën 

16,651,963 lekë nuk është kryer inventarizimi i aktiveve të katër llogarive të mësipërme, si 

dhe nuk është ngritur grup i posaçëm pune për vlerësimin e gjendjes aktuale të pronës, 
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përgatitjen e dokumentacionit për verifikimin dhe regjistrimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme pranë Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ish ZRPP). 

- llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet ndaj të 

tretëve për fatura të palikujduara në mbyllje të vitit 2021është në vlerën 108,423,719 lekë nuk 

është e mbështëtur me dokumenta justifikues. 

- llogarisë 467“Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

13,038,473 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 12,284,662 lekë nuk është e 

mbështëtur me dokumenta justifikues. 

Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë Tropojë: 
Strukturat drejtuese të Bashkisë Tropojë, janë përgjegjëse për përdorimin e burimeve 

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

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

publike. Gjithashtu, strukturat drejtuese të Bashkisë Tropojë janë përgjegjëse funksionimin e 

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

financiare, për të shmangur gabimet apo mashtrimet. Stafi drejtues është gjithashtu 

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

raportimit financiar. 

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

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

që mund të kenë ekzistuar, nëse veprimtaria e subjektit të audituar është zhvilluar në 

përputhje me kriteret e paracaktuara, 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-së, gjithashtu 

aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij profesional në punën audituese.  

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

të periudhës aktuale duke i përshkruar në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur 

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

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

negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun e gjerë. 
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II. Hyrja (Të dhëna mbi raportin e auditimit) 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, në zbatim të Programit të Auditimit nr. 572/1 prot. datë 

13.06.2022, ndryshuar me shkresën nr 572/3 prot, datë 06.07.2022 të miratuar nga Kryetari i 

KLSH-së, në subjektin Bashkia Tropojë nga data 13.06.2022 deri në datën 15.07.2022, u krye 

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

audituesve të Kontrollit të Lartë të Shtetit: 

1.Z. H. I., Përgjegjës Grupi 

2.Z. A. G. 

3.Z. S. D. 

 

Titulli: Auditim financiar. 

 

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

 

1.Objektivat dhe Qëllimi i Auditimit 

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

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

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

në fuqi.  

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

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

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

 

2.Identifikimi i çështjes 

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

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

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

strategjive që orientojnë zhvillimin e Bashkisë Tropojë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm 

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

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

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

 

3.Përgjegjësitë e strukturave drejtuese 

Kryetari i Bashkisë, z. R.B, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe z. B.T, Drejtore e 

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

pasqyrave financiare në përputhje me kuadrin normativ të zbatueshëm për raportimin 

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

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

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

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

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, etj. 

 

4.Përgjegjësitë e audituesve 

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

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

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

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

kërkuar. 

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

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

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

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

kontrollin; 

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

publik dhe të sjelljes së zyrtarëve të sektorit publik; 

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

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

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

etj.). 

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

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

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

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

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

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

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

njerëzor.  

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

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

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

mbi efektivitetin e kontrollit të brendshëm të subjektit. 

 

5.Kriteret e vlerësimit 

 Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë; 

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

 Në fushën e buxhetit dhe administrimit financiar:  

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

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

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

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

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

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

datë 04.02.2008 “Për Huamarrjen e Qeverisjes Vendore”; 

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

programit buxhetor afatmesëm”; 

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

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

ndryshuar; 

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

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

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

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

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

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

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

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

monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”,  

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



14 
 

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 

ndryshuarligjin nr. 9477 datë 9.2.2006”, aktualisht i shfuqizuar; 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marrëveshjeve me donatore të huaj”;  

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

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

ndryshuar; 

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

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

dokumentacionit të nevojshëm për riorganizimin administrativo-territorial”. 

 Në fushën e administrimit të taksave dhe tarifave vendore: 

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

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

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

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

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

ndryshime; 

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

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

 Në fushën e marrëdhënieve të punësimit dhe pagave:  

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

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

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

shpërblimeve”, i ndryshuar; 

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

Nëpunësve Civilë”, i ndryshuar;  

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

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

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

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

administrativ të Bashkisë. 

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

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

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

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

themelore për auditimin e sektorit publik në përgjithësi; 

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

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

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

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

të brendshëm”; 

- ISSAI 400 “Parimet themelore të Auditimit të Përputhshmërisë”, i cili përcakton parimet 

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

auditimit të përputhshmërisë; 

- ISSAI 4000 “Prezantim i përgjithshëm i Udhëzimeve për Auditimin e Përputhshmërisë”; si 

dhe ISSAI 4200 “Udhëzime për Auditimin e Përputhshmërisë”; 

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

Auditimin e përputhshmërisë”; etj. 

- Standardet Kombëtare të Kontabilitetit; 

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

kontabilisteve IFAC; 

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

- Manuali i Auditimit të Brendshëm, etj. 

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

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

Udhërrëfyesit të IDI-t, etj. 

 

7.Metodat e auditimit 

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

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

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

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

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

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

dy elementë:  

- Risku i lidhur me shpenzimin specifik; dhe 

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

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

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

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

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

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

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

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

fondet, si më poshtë: 
 Kontrolli aritmetik 

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

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

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

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

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

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

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

 Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese 

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

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

kontabël u krye mbikëqyrje fizike e magazinës. 

 Kontrolli i vlerësimeve 

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

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

 Konfirmimi nga të tretët 

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

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

tjera shtetërore. 

 Kontrolli sipas një treguesi 

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

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

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

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

 Intervista 

 Raporte dhe Informacione 

 Pyetësorët për vlerësimin e sistemeve të Kontrollit të Brendshëm dhe MFK 

 

8.Praktikat e ndjekura 

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

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

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

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

vlerësuara të gabimeve materiale.  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

marrëdhënieve ndërmjet informacionit financiar dhe jo financiar; inspektimeve që 
                                                           
1 Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 
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konsistojnë në regjistrimin e dokumenteve në regjistra/ditarë/partitarë ose ne trajtë 

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

proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me qëllim sigurimin e informacionit rreth 

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

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

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

 

9.Dokumentimi i auditimit 

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

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

standardet përkatëse dhe kërkesat ligjore dhe rregullatore të zbatueshme. Rezultatet e këtyre 

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

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

gjykimit dhe skepticizmit profesional që audituesit ushtruan në arritjen e këtyre 

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

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

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

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

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

auditimit financiar: 

- Etika dhe pavarësia; 

- Kontrolli i cilësisë; 

- Menaxhimi i grupit të auditimit dhe aftësive të tyre 

- Parimet lidhur me konceptet bazë të auditimit. 

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

lidhje me: 

 Pohimet rreth klasave të transaksioneve dhe ngjarjeve për periudhën nën auditim 

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

subjektit. 

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

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

janë regjistruar në mënyrë të përshtatshme. 

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

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

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

 Pohimet rreth gjendjeve të llogarive në fund të periudhës 

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

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

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

janë regjistruar. 

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

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

janë të regjistruara. 

 Pohimet rreth prezantimit të shënimeve shpjeguese 

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

tjera që kanë ndodhur i përkasin subjektit. 

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

janë përfshirë. 

Klasifikimi dhe kuptueshmëria: Informacioni financiar është paraqitur në mënyrë të 

përshtatshme dhe shprehet qartë në shënimet shpjeguese. 
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Saktësia dhe vlerësimi: Informacioni financiar dhe të tjera është dhënë në mënyrë të drejtë 

dhe në sasi të duhur. 

 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

Informacion i përgjithshëm mbi BashkinëTropojë 

Të dhëna të përgjithshme dhe pozicioni gjeografik 

Bashkia Tropojë 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 8 njësi të 

tjerë, konkretisht: NjA Bajram Curri, 

Tropojë e Vjetër, Margegaj, Llugaj, 

Lekbibaj, Fierzë, Bytyc dhe Bujani. 

Në Bashkinë Tropojë numëri i popullsisë 

është 28230 banorë, ku NJA Tropoje e 

vjetër 4117 banorë, Margegaj 2346 

banorë, Llugaj 1787 banorë, Lekbibaj 

1207 banorë, Fierzë 1607 banorë, Bytyçi 

1563,Bujani 2550 banorë, Bajram Curri 

5340 banorë. 

 

 

Sipërfaqja e tokës bujqësore në Bashkinë Tropojë është gjithsej 104298 ha, kjo e ndarë; 

sipërfaqe bujqësore dhe pemëtore prej 7387 ha, sipërfaqe pyjore/kullosore prej 63625.62 ha, 

sipërfaqe urbane 299 ha dhe të tjera prej 32986.38 ha. 

Sipërfaqja e tokës bujqësore gjithsej prej 7387 ha, ndarë sipas ligjit 7501, prej 4743.5 ha dhe 

pjesa tjetër prej 2643.5 ha është shtet (sipas pasqyrës aneks, bashkëlidhur aktit A/1). 

Nga të dhënat, konstatohet se sipërfaqja e pandarë (shtet), nuk është dhënë në përdorim 

(qira), persona të tretë, si dhe nuk është bërë asnjë punë për dhënien e tyre në zbatim të ligjit, 

kjo pasi bashkia nga ana e saj nuk ka mundësi strukturore për lidhjen e kontratave, me 

pretendimin se nuk është bërë regjistrimi i tyre të ZVRPP për mungesë të fondeve, duke lënë 

që këto sipërfaqe toke të përdoren nga të tretë, dhe bashkia nga ana e saj nuk mundëson 

regjenerim të ardhurash.  

Sipërfaqja e pyjeve/kullotave në Bashkinë Tropojë paraqitet gjithsej prej 104298 ha, nga e 

cila pyje për 31533.51 ha, sipërfaqe inproduktive për 6824.54 ha, sipërfaqe u8rbane 299 ha, 

sipërfaqe bujqësore prej 7387 ha dhe të tjera prej 32986.38 ha. 

Sipërfaqja gjithsej e pyjeve prej 31534 ha është e ndarë: trungishte prej 15013 ha, cungishte 

prej 11435 ha, shkurre prej 5086 ha. Kullota një sipërfaqe prej 25268 ha. 

Megjithëse këto sipërfaqe janë kaluar me VKM në pronësi të Bashkisë Tropojë, nga 

strukturat përgjegjëse nuk është bërë asnjë veprim për regjistrimin e tyre në ZVRPP, duke 

përjashtuar sipërfaqen prej 644 ha të regjistruar në ish- Komunën Bujan, për pyjet e kaluar 

me VKM nr. 649, datë 21.05.2008, ndërsa pjesa tjetër nuk është vepruar, kjo për mungesë 

fondesh.  

Nga Bashkia Tropojë nuk është bërë asnjë ndërhyrje për evidentimin e sipërfaqeve të cilat 

janë në pronësi të sajë, por që shquhen për prodhimin e bimëve meridionale (veçanërisht 

boronica) dhe drurët frutorë, ku më i përhapuri është kumbulla, veçanërisht “kumbulla e 

zezë” tropojanë, molla “gjylalle” dhe sidomos gështenja që është një ndër produktet më të 

rëndësishëm përsa i përket të ardhurave që mund të gjerojnë në favor të Bashkisë Tropojë. 
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IV. REZULTATET E AUDITIMIT SIPAS DREJTIMEVE TË AUDITIMIT: 

 

1. Auditim mbi kontrollin e brendshëm financiar publik 

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

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

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

implementimin dhe plotësimin e kërkesave në lidhje me funksionimin, përgjegjshmërinë 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

 

Situata: Mjedisi i kontrollit - Nga ana e Titullarit të Bashkisë, nuk janë nxjerrë urdhra me 

shkrim për mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë së kontrollit. Nuk janë miratuar gjurmët e 

auditimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.07.2010, 

neni 4 pika 19, neni 16 pika 2 dhe neni 22. Mungon një program strategjik dhe vjetor i 

trajnimit dhe zhvillimit të stafit. Politika dhe praktika e burimeve njerëzore nuk garanton 

ruajtjen dhe zhvillimin profesional të stafit, pasi nuk ka programe trajnimi për punonjësit, për 

të ngritur në vazhdimësi nivelin e tyre profesional. Mungojnë procedurat e sinjalizimit të 

rasteve të parregullsive, mashtrimeve, të veprimeve korruptive, të cilat nuk janë përfshirë as 

në Rregulloren e Brendshme. - Mungojnë raportet periodike të monitorimit të planit të 

veprimit të Kontrollit të Brendshëm.- Nuk janë përcaktuar objektivat për secilën drejtori sipas 

funksioneve që ato mbulojnë.- Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe 

zhvillimit të stafit - Në Rregulloren e Brendshme nuk janë përfshirë funksionimi, detyrat dhe 

përgjegjësitë e Komisionet e përhershme, të përkohshme dhe strukturat konsultative të 

Bashkisë në të cilin të përfshihej Grupi i Menaxhimit Strategjik (GMS) me detyrat dhe 

përgjegjësitë e tij. Mungojnë raportet mbi mangësitë në sistemin e kontrollit të brendshëm të 

njësisë publike, për pasojë nuk ka as një plan menaxhimi për veprime korrigjuese, kur 

shfaqen mangësi në sistemin e kontrollit të brendshëm. Gjithashtu Bashkia Tropojë nuk kanë 

përditësuar Rregulloren e Brendshme, të miratuar me shkresën nr. 1143. prot., datë 

06.03.2018. 

-Menaxhimi i riskut. Lidhur me identifikimin e aktiviteteve me risk, hapjen e regjistrit të 

riskut si dhe menaxhimin e tij, nuk është miratuar strategjia e menaxhimit të riskut, nuk janë 

identifikuar aktivitete me risk, si dhe nuk janë marrë masa për menaxhimin e tij. Nuk janë 

nxjerrë urdhra me shkrim për mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë së kontrollit, në 

kundërshtim me kërkesat e nenit 22 të ligjit nr. 10296, datë 8.07.2010. Megjithëse është 

ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk janë miratuar plane zhvillimi strategjikë me afat jo 

më pak se sa 5 vjet, në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, neni 32. Nuk ka plan-veprime vjetore operacionale të miratuar, për 

arritjen e qëllimeve të politikave afatmesme.-Mungon evidenca e niveleve të përcaktuara të 

tolerancës së riskut.- Nuk është hartuar një regjistër kompleks për gjithë Bashkinë, ku të 

identifikoheshin dhe të bëhej vlerësimi i risqeve për të gjitha Drejtoritë e NJA. -Nuk është 

ndërmarrë dhe dokumentuar asnjë veprim për të adresuar mangësitë dhe përditësimi i 
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regjistrit të riskut.-Në raportet e AB nuk trajtohet funksionimi i procesit të menaxhimit të 

riskut. - Krahas vlerësimit të riskut nuk është bërë vlerësimin e riskut të mashtrimit. Nuk janë 

hartuar evidenca të monitorimit të riskut nga niveli i lartë. Njësia Publike nuk ka vlerësuar 

mundësinë e riskut për mashtrime”. 

-Veprimtaritë e kontrollit. Mungon sistemi i IT dhe nuk ka një procedurë të përshtatshme për 

hedhjen e të dhënave në një sistem rezervë (back-up). Nuk ka rregulla të brendshme që 

garantojnë sigurinë e sistemit IT. Nuk ka procedura të veçanta të shkruara, mbi sistemet IT, të 

cilat përdoren në Bashkinë Tropojë, të cilat i janë bërë me dije stafit. Aktualisht nuk ka një 

manual të shkruar për sigurinë e IT. Mungon gjurma e auditit për funksionimin e sistemeve të 

IT të miratuar nga Kryetari si dhe nuk është përfshirë si drejtim auditimi nga AB.Për 

dokumentacionin e financës nuk parashikohet dhe specifikohet ndonjë rregull i veçantë, por 

veprohet në bazë të legjislacionit për arkivat. Aktualisht punohet me sistemin online AMFIS i 

përdorur për pagesat i cili ruan në sistem praktikat e pagesave të kryera me Degën e Thesarit. 

Informacioni dhe komunikimi. -Sistemi i raportimit nuk ofron informacion të plotë për 

monitorimin e progresit në arritjen e objektivave në tërësi të institucionit dhe të njësive të 

varësisë të saj. Mungojnë raporte periodike apo publikime vjetore për performancën e 

bashkisë në lidhje me shërbimet e ofruara publikut. Në Rregullore nuk është përfshirë mënyra 

e komunikimit brenda institucionit, por në fakt veprohej me komunikim verbal, nuk ka sistem 

IT-së që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, menaxherët e lartë dhe 

titullarin e njësisë. 

 Monitorimi: Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit, realizohet në 

mënyrë formale duke respektuar ato kritere mbi të cilat edhe raportohet pranë Ministrisë së 

Financave. Nuk janë përcaktuar rregulla të qarta lidhur me ndjekjen e zbatimit të kontratave 

të lidhura pas procedurave të prokurimit me tender. Për projektet në bujqësi, arsim, 

urbanistikë, infrastrukturë etj., në rregulloren e funksionimit të brendshëm nuk janë 

përcaktuar detyra se kush duhet të ndjekë zbatimin e kontratave lidhur me afatet dhe cilësinë 

e punimeve. 

Këto raste janë shkelje e kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik” i ndryshuar Kap. III, pikat 42, 47. Mungojnë raportimet 

e menaxherëve për përmbushjen e objektivave mbi bazë impakti dhe produkti. Mungojnë 

rregulla të brendshme të miratuara për monitorimin e Sistemit të MFK. Në Bashkinë Tropojë 

aktivitetet e vlerësimit të njësisë janë pjesërisht në përputhje me burimet dhe pjesërisht të 

përshtatshme për të përmbushur qëllimet për të cilat janë ngritur, pasi mungojnë Raportet e 

Zbatimit për Planet e Menaxhimit, nëpërmjet vlerësimeve të perfomancës lidhur me progresin 

e arritjeve të objektivave përshtatshmërisë dhe efektiviteti i shërbimeve publike e shoqëruar 

me analizë për shkaqet e mosrealizimeve dhe dhënien e alternativave për zgjidhjet e 

mundshme. 

Për veprimet dhe mos veprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. N.A. Përgjegjës sektori i tatim taksave i në cilësinë e koordinatorit të riskut. 

Z. B.T. ‘‘Drejtor Ekonomik’’ në cilësinë e Nëpunësit Zbatues(NZ). 

Kriteri:  

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

Shkaku:  

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

riskut si dhe miratimin e gjurmëve të auditimit 

Ndikimi/Efekti:  

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

riskut, mos trajnim efektiv për rritjet profesionale të stafit.  

Rëndësia: E lartë 
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Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Tropojë, në cilësinë e Titullarit të Institucionit, Nëpunësit 

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

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

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

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

njësisë.  

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

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

auditimit dhe harta e proceseve të punës.  

Rekomandimi:Sektori i Burimeve Njerëzore të marë masa për përditësimin e rregullores së 

brendshme, rregullimin e pozicioneve të punës për punonjësit të cilët janë trajtuar si punonjës 

me “Kodin e Punës” ku në fakt pozicioni i punës tjajtohet sipas ligjit të “Nëpunësin Civil”.  

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

 

Titulli i gjetjes: KLSH ka konstatuar së për vitet 2021” Bashkia Tropojë nuk ka njësi të 

auditit të brendshëm dhe nuk ka lidhur kontratë me institucion tjetër për realizimin e këtij 

shërbimi. 

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

Bashkinë Tropojë, u konstatua se për vitet 2021” Bashkia Tropojë nuk ka njësi të auditit të 

brendshëm dhe nuk ka lidhur kontratë me institucion tjetër për realizimin e këtij shërbimi. Me 

shkresën nr.2027 prot., datë 15.05.2020 me lëndë “Informacion për sektorin e Auditimit të 

Brendshëm”, është vënë në dijeni Ministria e Financave dhe Ekonomisë për shkrirjen e 

Sektorit të Auditimit të Brendshëm për shkak se nga Titullari është konstatuar performancë e 

dobët në punë dhe është arsyetuar se nëse lind nevoja do të paraqitet projekt-vendim në 

Këshillin Bashkiak, sipas rasteve për të marrë audit të specializuar nga jashtë. 

Shkrirja e Njësisë së Auditit të Brendshëm nga Kryetari i Bashkisë është në kundërshtim me 

nenin 49 të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe pikën 1 të VKM 

nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet se në çdo njësi të vetëqeverisjes vendore 

krijohet njësia e auditimit të brendshëm. 

Kriteri:  

Neni 49 i ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe pikën 1 të VKM 

nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet se në çdo njësi të vetëqeverisjes vendore 

krijohet njësia e auditimit të brendshëm. 

Shkaku:  

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

plotësimin e Strukturës Organizative të Auditit të Brendshëm. 

Ndikimi/Efekti:  

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

Tropojë.  

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa për organizimi i shërbimit të 

auditimit të brendshëm në bashki, duke krijuar Njësinë e Auditimit të Brendshëm brenda 

strukturës organizative të Bashkisë Tropojë. Në përzgjedhjen e punonjësve të kihet në 

konsideratë fakti se audituesi i brendshëm duhet të jetë i paisur me certifikatën e “Audituesit 

të Brendshëm në sektorin publik”. 



22 
 

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

2.1. Programimi PBA dhe programimi i buxhetit vjetor 2021; 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura; 

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

monitorimit.  

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

fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 

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

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

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

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

si FZHR, Ministritë e linjës etj.). 

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

buxhetor të tyre; 

 

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

Situacioni i shpenzimeve rakorduar me Degën e Thesarit; 

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

-  PBA dhe buxheti vjetor; 

- Raportet e monitorimit; 

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

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

- Dokumente të bankës etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet:  
 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet :  

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

Me urdhrin nr.2618/1 prot. datë 06.07.2020, nga Kryetari i Bashkisë z. R.B është ngritur 

grupi për menaxhimin strategjik dhe ekipet për menaxhimin e programeve për përgatitjen e 

PBA për vitin 2021-2023. 

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

fazat e përgatitjes, duke filluar që nga ngritja e grupit të punës (Grupi i Menaxhimit 

Strategjik) me urdhër të Titullarit të institucionit, është bërë marrja e kërkesave për nevojat 

për punë, mall e shërbime, llogaritja e planifikimit për të ardhurat e veta, përcaktimi i 

tavaneve të shpenzimeve sipas programeve, etj. 

Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer 

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

nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e 

kërkesave shkresore nga njësitë administrative, drejtoritë e shkollave, sektorët e Bashkisë, 

ujësjellësi 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. Buxheti vjetor 

është miratuar brenda afateve që përcakton pika e nenit 41 të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore” (brenda datës 25 dhjetor) 

PBA (faza fillestare dhe përfundimtare) janë miratuar në Këshillin Bashkiak me vendimet:  

a- PBA faza fillestare 2021-2023 miratuar respektivisht me VKB nr. 117, datë 24.07.2020. 

b-PBA 2021-2023 miratuar respektivisht me VKB nr. 167 , datë 24.12.2020.  

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

  Emërtimi 
 Faza e I PBA 

2021  

 Projekt Buxhet 

2021  
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600 Paga 173.430.000 176.908.357 

601 Sigurime Shoqërore 31.639.000 29.543.643 

602 Mallra dhe Shërbime të Tjera 31.593.000 32.638.000 

603 Subvencione 0 0 

604 Transferta Korrente te Brendshme 
  

605 Transferta Korente të Huaja 
  

606 Trans per Buxh. Fam. & Individ 10.272.000 17.182.000 

I Shpenzime Korrente 246.934.000 256.272.000 

230 Kapitale të Patrupëzuara 
  

231 Kapitale të Trupëzuara 95.487.000 101.873.000 

  Shp. Kapitale me financim te brendshem 
  

230 Kapitale të Patrupëzuara 
  

  Shpenzime Kapitale me financim te huaj 
  

II Shpenzime Kapitale 
  

III Shpenzime nga Të ardhurat jashte limiti 
  

I+II +III Totali I Shpenzimeve 342.421.000 358.145.000 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Realizimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për vitin 2021. Të ardhurat faktike janë në vlerën 

67,133,129 dhe shpenzimet faktike janë në vlerën 47,695,368 lekë. 

 

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

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

VKB nr. 167 datë 24.12.2020, konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarkut Kukës me 

shkresën nr. 2/6 datë 08.01.2021. Në këtë VKB, të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara 

për vitin 2021 kanë vlerën 55,000,000 lekë, transferta e pakushtëzuar ka vlerën 207,973,642 

lekë, transferta specifike ka vlerën 92,178,000 lekë. 

Gjatë vitit 2021 janë marrë gjithashtu edhe disa vendime të tjera të këshillit bashkiak të cilat 

kanë bërë që të ndryshojnë vlerat e buxhetit bazë. Këto ndryshime paraqiten si vijon: 

- Me VKB nr. 26, datë 24.02.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Tropojë për 

miratimin e buxhetit shtesë për alokimin e fondeve të trashëguara nga viti 2020, duke 

planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 95,425,468 lekë. Sipas aktit të 

rakordimit më thesarin fondet e trashëguara në 31.12.2020 për përdorim në vitin 2021 (Llog. 

520 në bilanc pa pjesën e llog 466) kanë vlerën 95,425,468 lekë.  

Rishpërndarja e fondeve mes zërave të shpenzimeve është miratuar me VKB si më poshtë: 

- Me VKB nr. 81, datë 28.09.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Tropojë për 

shtesë në artikullin 231 “Shpenzime kapitale” shuma 6,851,437 lekë, tek 04520 dhe pakësim i 

art 602 Shpenzime operative shuma 6,851,437 lekë tek 01110.  

- Me VKB nr.167, datë 24.12.2020 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Tropojë për 

përdorimin e Fondit të Mbrojtjes Civile të Bashkisë Tropojë në shumën 2,993,000 lekë për 

shpenzime për Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike. 
 

Planifikimiishpenzimevekapitalengatëardhuratvendore për vitin 2021 (planifikimi 

fillestar) është bërë si vijon: 

Investime të përfunduara, fatura të pa likuiduara lekë & shpronësime në vlerën lekë; 

Investime në proces dhe të kontraktuara në vlerën 101,873 mijë lekë; 

Investime të reja në vlerën 6,851,437 lekë; 

Total, planifikimi fillestar i shpenzimeve kapitale për vitin 2021 është parashikuar në vlerën 

101,873 mijë lekë. 

Gjatë vitit 2021 janë bërë 1 ndryshim në buxhet dhe pas ndryshimeve të bëra gjatë vitit, pra 

pas shtesave dhe pikësimeve që janë kryer me vendimet përkatëse të këshillit bashkiak, 
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planifikimi përfundimtar i shpenzimeve ka vlerën 108,724 mijë lekë, me ndryshim nga 

planifikimi fillestar me vlerën 101,873 mijë lekë, ose në masën 93.7%. Realizimi i buxhetit 

me të ardhurat e veta për vitin 2021 ka vlerën 161,587,000 lekë, ose në masën 95.2% të 

planifikimit përfundimtar, sipas aneksit nr.2.1 në fund të aktit. 

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

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

VKB nr.167, datë 24.12.2020, konfirmuar nga Institucioni i prefektit Qarkut Kukës me 

shkresën nr. 2/6 prot., datë 08.01.2021. 

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

55,000,000 lekë, transferta e pakushtëzuar ka vlerën 207,974,000 lekë, transferta specifike ka 

vlerën 2,993,000 lekë dhe 92,178,000 lekë.  

Në total të ardhurat kanë vlerën 464,474,409 lekë, po ashtu edhe shpenzimet kanë vlerën 

464,474,409 lekë. 

Gjatë vitit 2021, janë marrë gjithashtu edhe disa vendime të tjera të këshillit bashkiak të cilat 

kanë bërë që të ndryshojnë vlerat e buxhetit bazë (miratuar në dhjetor 2020). Këto ndryshime 

paraqiten si vijon: 

- Me VKB nr. 26, datë 24.02.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Tropojë për 

miratimin e buxhetit shtesë për alokimin e fondeve të trashëguara nga viti 2020, duke 

planifikuar të ardhura dhe shpenzime shtesë në vlerën 95,425,468 lekë. 

- Me VKB nr. 109 , datë 17.12.2021 është marrë vendim nga këshilli bashkiak Tropojë për 

miratimin e buxhetit shtese në zbatim të Aktit Normativ nr. 34 datë 03.12.2021 “Për disa 

ndryshime në ligjin nr. 137/2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, të ndryshuar, dërguar nga 

Ministria e Financave dhe Ekonomisë me shkresën nr. 21918/3 datë 07.12.2021, Bashkisë 

Tropojë është akorduar si transfertë specifike fondi 5,377,441 lekë për shlyerjen e detyrimeve 

të prapambetura, duke nisur nga detyrimi më i vjetër i papaguar. 

Akti normativ nr. 34 datë 03.12.2021 me Nr. 21918/4 datë 07.12.2021 në vlerën 2,000,000 

lekë.  

Me shkresë të Ministrisë së Financave Nr. 2987 datë 11.02.2021 Bashkisë Tropojë është 

dërguar rritje e tansfertës specifike për paga e sigurime për arsimin, fondi 3,526,500 mijë 

lekë. Në mënyrë të detajuar janë paraqitur në aneksin nr. 1 pika 2.1 bashkëlidhur raportit. 

 

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

realizimit të shpenzimeve bazuar në nivelin e fonde të çelura. 

-Krahasimi planeve buxhetore me PBA respektive: 

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

Në 000/lekë 

Nr. Emërtimi 

Plan 

përfundimtar 

2021 

Sipas PBA 

2021-2023 
Ndryshimi 

1 Shpenzime për pagat (600+601) (nga te ardhur e grant i pakkush e spec) 206.452. 205.069 1.383 

2 Shpenzime (602.604.609) (nga ardhura e grant i pakushtez e specif) 49.820 41.865 7.955 

3 Investime Bashkia (nga te ardhura e grant I pakushtez)  101.873.  95.487 6.386 

4 Investime nga FZHSH   
  

  Total i planit fillestar 358.145 342.421 15.724 
Burimi: Nga përpunimi i të dhënave sipas planeve të paraqitura nga bashkia Tropojë 

 

Plani buxhetor vjetor 2021 është më i lartë se plani vjetor 2021 në PBA, në shumën 15,724 

mijë lekë për arsye se: 

Në planin përfundimtar të vitit 2021 janë pasqyruar shpenzimet e financuara me fondet nga 

pushteti qendror, Investime nga grant i kushtëzuar, shpenzime për paga dhe operative, në 

shumën 15,724 mijë lekë. Në fazat e përgatitjes së PBA fondet e kushtëzuara nuk janë të 
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njohura/akorduara dhe nuk janë të llogaritura/të përfshira në planin buxhetor. 

Në planin përfundimtar të vitit 2021 janë pasqyruar shtesat e ndryshimet e bëra në buxhet 

gjatë vitit 2021, me burim financimi fondet e veta, në total shtesë 10,933,959 lekë.  

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

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

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

të përbashkëta si dhe shpërndarjen e fondeve të grandeve. 

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

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

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

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

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

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

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

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

përcaktuar kjo me VKB, ndërsa lëvizjet nga programi në program dhe nga një artikull në 

tjetrin janë kryer me Vendim të KB. 

- 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 nën artikulli, 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 Tropojë 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 nën artikulli sipas shërbimeve dhe më vete për çdo njësi 

vartëse e sipas periudhave të planifikuara. 

- Analiza e shpenzimeve buxhetore për artikuj dhe nën 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. 

Janë kryer ndryshime jo të vazhdueshme në buxhetin vjetor, veprime që tregon se planifikimi 

i buxhetit ka qene shumë i kufizuar për shkak të kontratave shumëvjeçare të lidhura vitin 

2020, për sa i përket investimeve, në mënyrë që gjatë vitit ndryshimet të jenë sa më të vogla. 

Tabela e ndryshimeve në buxhet paraqitet në vijim në aneksin nr.2 pika 2.2 bashkëlidhur 

raportit të auditimit. 

 

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

monitorimit.  

Për zbatimet e buxheteve është rakorduar çdo muaj me Degën e Thesarit, si për shpenzimet e 

kryera ashtu edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt-akordimet përkatëse. Janë ruajtur kufijtë e 

miratuar të shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nën artikulli sipas klasifikimit 

ekonomik.  

Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për 2021, referuar raporteve të monitorimit (të 

ardhurat e veta vendore + transferta e pakushtëzuar) paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
Planifikimi dhe realizimi i buxhetit për vitin 2021. 

Bashkia Tropojë së bashku me njësitë vartëse. Vetëm me të ardhurat e veta vendore + transferta e pakushtëzuar. Viti 2021. 

Në 000/lekë. 
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Art. Emërtimi 1 2 3 4 5 (6)=(4)-(5) 

Realizimi 

ne % 
  

Fakti 

i vitit 

paraardhës 

Viti 2020 

PBA 

PlanViti 

2021 

Buxheti 

Vjetor 

Plan 

Fillestar Viti 

202( te 

trashëguara)  

Buxheti 

Vjetor 

Plan i 

Rishikuar 

Viti 2021 

Fakti 

i 12-mujorit 
Diferenca 

600 Paga 94.472.822 104.170.000 
 

102.575.000 100.940.580 1.634.420 98.4% 

601 
Sigurime 

Shoqërore 
16.338.842 18.000.000 

 
18.329.000 17.953.020 375.980 97.9% 

602 

Mallra dhe 

Shërbime të 

Tjera 

26.308.538 23.650.000 14.627.877 49.727.221 
42.185.331  

 
7.541.890 84.8% 

603 Subvencione 
       

604 

Transferta 

Korente të 

Brendshme 
   

140.000 70.000 70.000 50% 

605 

Transferta 

Korente të 

Huaja 
       

606 

Transf. per 

Buxh. Fam. 

& Individe 

577.271 18.274.560 
 

6.980.500 5.700.831 1.279.669 81.7% 

Nen-

Totali 

Shpenzime 

Korrente 
137.697.473 164.094.560 14.627.877 177.751.721 166.849.762 10.901.959 93.8% 

230 
Kapitale të 

Patrupëzuara        

231 
Kapitale të 

Trupëzuara 
4.254.002 101.873.000 79.068.591 169.060.363 169.028.363  32.000 99.9% 

232 
Transferta 

Kapitale        

Nen-

Totali 

Shpenzime 

Kapitale 
4.254.002 

   
 

  

Totali (korrente + 

kapitale) 
141,951,475 265,937,560 93,696,468 346,812,084 335,878,125 10,933,959 96,8% 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 vetëm me të ardhurat e veta vendore + 

transferta e pakushtëzuar, Bashkia Tropojë së bashku me njësitë vartëse (analizë e cila mat 

saktë performancën e planifikimit dhe realizimit të buxhetit, pasi nuk përfshihen fondet që 

vijnë nga grantet): 

Për vitin 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve me të ardhurat e veta vendore 

dhe transfertën e pa kushtëzuar, ka vlerën 346,812 mijë lekë, ndërsa realizimi në vlerën 

335.878 mijë lekë, ose në masën 96.8%. Zëri shpenzime page dhe sigurime shoqërore është 

planifikuar në vlerën 120,904 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 118,893 mijë lekë, ose 

në masën 98,3%. 

Zëri shpenzime operative (602+606) është planifikuar në vlerën 56,848 mijë lekë dhe është 

realizuar në vlerën 47,956mijë lekë, ose në masën 84,4 %. 

Zëri shpenzime kapitale (artikulli 230 dhe 231)është planifikuar në vlerën 169,060 mijë lekë 

dhe është realizuar në vlerën 169,028 mijë lekë, ose në masën 99,9 %. 

Konkluzion: Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore vetëm me të 

ardhurat e vetë Bashkisë Tropojë së bashku me transfertat e pa kushtëzuara, për vitin 2021 

nuk kanë diferenca të dukshme me vlerën e planifikuar për shkak të kontratave shumëvjeçare 
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të lidhura në vitin 2021. 

Për vitin 2021 planifikimi i shpenzimeve ka vlerën 346,812 mijë lekë, realizimi 335,878 lekë, 

ose në masën 96,8%.  

Gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit brenda muajit qershor dhe nuk 

është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Neni 46 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit 

vendor, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, ku thuhet: 

 “Kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore analizon zbatimin e buxhetit jo me vonë se data 

30 qershor e çdo viti dhe, në rast se është e nevojshme, harton e propozon në këshillin e 

njësisë së vetëqeverisjes vendore ndryshimet në buxhet. Procedurat e shqyrtimit, miratimit 

dhe zbatimit të ndryshimeve u nënshtrohen të njëjtave rregulla të përcaktuara në nenet 5 dhe 

40 të këtij ligji”. 

Mos analizimi dhe mos korrigjimi i buxhetit brenda muajit qershor 2021, ngarkon me 

përgjegjësi Kryetarin e Bashkisë z. R.B, si dhe z. B.F, me detyrë Drejtor i Drejtorisë së 

Menaxhimit Financiar dhe të të Ardhurave, në cilësinë e nëpunësit zbatues, z. P.M me detyrë 

përgjegjës buxheti. 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin 2021 Bashkia Tropojë pa njësitë 

vartëse (përfshirë të gjitha burimet e finanimit), sipas aktit të rakordimit me degën e 

thesarit. 
Për vitin 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve, duke përfshirë edhe ndihmën 

ekonomike dhe PAK ka vlerën 340,317,300 lekë, ndërsa realizimi 314,417,343 lekë ose në 

masën 92,4%.  

Zëri paga dhe sigurime është planifikuar në vlerën 223,241,996lekë dhe është realizuar në 

vlerën 220,484,870 lekë, ose në masën 98.7% zëri shpenzime operative (602) është 

planifikuar në vlerën 65,475,199 lekë dhe është realizuar në vlerën 56,664,384 lekë, ose në 

masën 86,5%, zëri shpenzime kapitale (artikulli 230 dhe 231) është planifikuar në vlerën 

189,664,335 lekë dhe është realizuar në vlerën 189,632,335 lekë, ose në masën 99 %. 

 

Niveli i mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta 

Për vitin 2021. Për këtë periudhë (duke zbritur nga shpenzimet totale vlerën e ndihmës 

ekonomike dhe PAK), shpenzimet faktike totale janë në vlerën 469,272,944 lekë.  

Bazuar në këtë vlerë, realizimi i mbulimit të shpenzimeve me të ardhurat e veta të njësisë 

vendore ka vlerën 335,878 mijë lekë, ose në masën 96,8 % të shpenzimeve totale të 

planifikuara 346.812 mijë lekë.  

 

Duke ju referuar të gjitha fondeve, pavarësisht burimit të financimit, përfshirë edhe 

ndihmën ekonomike, analiza e planit dhe faktit të buxhetit (e cila në këtë rast nuk mat 

saktë performancën e planifikimit dhe realizimit të buxhetit), është si vijon: 

Nga auditimi u konstatohet se realizimi i shpenzimeve buxhetore për vitin 2021 nuk kanë 

diferenca të dukshme me vlerën e planifikuar. Për vitin 2021 planifikimi i shpenzimeve ka 

vlerën 838,029,525 lekë, realizimi 822,827,448 lekë, ose në masën 98,2 %.  

Bashkia Tropojë në fillim të vitit buxhetor planifikohen angazhime buxhetore, duke u 

mbështetur në planifikime realiste të të ardhurave të veta nga taksat dhe tarifat vendore sipas 

aneksit nr.3 pika 2.3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Raportet e monitorimit për zbatimin e buxhetit  

Në udhëzimin nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit në 

njësitë e vetëqeverisjes vendore”, përcaktohet: 

Pika 19. Nëpunësi autorizues i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgjigjet dhe raporton në 

këshillin e njësisë së vetëqeverisjes vendore për përgatitjen, kontrollin e brendshëm financiar 
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publik, monitorimin, raportimin, kontabilitetin dhe auditimin e brendshëm të buxhetit, për të 

gjitha funksionet e njësive të vetëqeverisjes vendore. Pika 20. Nëpunësi autorizues i njësisë së 

vetëqeverisjes vendore i paraqet këshillit, sa herë që kërkohet, por jo më pak se tre raporte 

katërmujore të monitorimit të zbatimit të buxhetit. 

Pika 22. Nëpunësi autorizues publikon raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit në faqen 

zyrtare të njësisë, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit dhe një kopje e 

tyre i dërgohet Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë.  

Pika 23. Nëpunësi autorizues, brenda 30 ditëve pas përfundimit të periudhës së raportimit 

duhet të dërgojë në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë, raportet katër mujore dhe vjetore 

të monitorimit të zbatimit të buxhetit për performancën financiare.  

Veprimet e kryera nga Bashkia Tropojë në zbatim të kuadrit ligjor të mësipërm për 

raportet e monitorimit të zbatimit të buxhetit: 

Për vitin 2021 
Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit vjetor të vitit 2021 është dërguar në Ministrinë e 

Financave me email.  

Raportimi i periudhës është: Total Plan Buxheti i rishikuar (bashkia dhe njësitë shpenzuese) 

mijë lekë, fakti 822.827 mijë lekë, realizimi 98.1%. 

Raporti i monitorimit të zbatimit të buxhetit të periudhës Janar- Gusht 2021 nuk është dërguar 

në Ministrinë e Financave.  

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se nuk janë hartuar tre raporte monitorimi 4 mujor, 

por një vjetor, në kundërshtim me kuadrin rregullator të cituar më lart, për të cilën mban 

përgjegjësi Kryetari i Bashkisë Tropojë z. R.B, në cilësinë e nëpunësit autorizues, z. B.F, me 

detyrë Drejtor i Drejtorisë Ekonomike, në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe z. P.M, me detyrë 

përgjegjës i buxhetit. 

 

2.4.Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimeve 

gjyqësore, vendimeve të shpronësimit dhe niveli i realizmit të të ardhurave (faturat e pa 

likuiduara të shoqërohen me listë analitike të detajuar me nr. fature, datë krijimi etj, 

sipas raportimit në MFE) 

Detyrimet e prapambetura viti 2021 

Bashkia Tropojë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit ushtrimor detyrime të 

prapambetura progresive me burim financimi të ardhurat e veta vlerën 77,234,977 lekë. Nga 

kjo vlerë në planin e buxhetit vjetor 2021 është planifikuar për likuidim gjatë vitit vlera 

2,886,100 lekë nga ardhurat e veta dhe nga ministria 5,377,441 lekë, nga transferua e 

pakushtëzuar, nga e cila është likuiduar gjatë fillim viti 2022 vlera 6,459,195 lekë, kjo për 

arsyen të mungesë të dokumentacionit. Por gjatë vitit 2021 janë krijuar detyrime të reja të 

prapambetura në vlerën 1,614,240 lekë, duke e çuar në 77,234,977 vlerën e detyrimeve të 

prapambetura me burim financimi të ardhurat e vet. 

Peshën kryesore të detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta e zënë ato për 

investime në vlerën 66,930,347 lekë, të ndjekura nga detyrime për mallra në vlerën 3,574,046 

lekë, detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore në vlerën 6,730,584 lekë. 

Marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në dispozicion dhe krijimi i detyrimeve të 

prapambetura është në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e 

angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 

të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, pikat 82-91. 

Për mos marrjen e masave për likuidimin e detyrimeve të prapambetura dhe krijimin e 

detyrimeve të reja për periudhën 01.01.2021 -31.12.2021, ngarkohet me përgjegjësi Kryetari i 
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Bashkisë Tropojë z. R.B, në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe z. B.F, me detyrë Drejtor i 

Drejtorisë Ekonomike, në cilësinë e nëpunësit zbatues dhe z. P.M, me detyrë përgjegjës i 

buxhetit. 

 

 

Të dhëna për fondet e pa përdorura dhe të trashëguara në fund të vitit buxhetor. 
Fondet e trashëguara në 31.12.2020 për përdorim 

në vitin 2021 sipas rakordimit me thesarin (Llog. 

520 në bilanc pa pjesën e llog 466) 

Fondet e trashëguara në 31.12.2021 për përdorim në vitin 

2022 sipas rakordimit me thesarin (Llog. 520 në bilanc 

pa pjesën e llog 466) 

95,425,468 32,948,091 

 

Efektet financiare në buxhet, si rezultat i zbatimit të vendimeve gjyqësore. 
- Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për dëmshpërblim page punonjësit e larguar nga puna 

Në lekë 
Numri i 

vendimeve 

gjyqësore si çelje 

më 01.01.2021 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore si çelje 

më 01.01.2021 

Numri i 

vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë 

vitit 2021 

Vlera e vendimeve 

gjyqësore të 

ardhura në 

financë gjatë vitit 

2021 

Pagesa në lekë 

të kryera gjatë 

vitit 2021 

Detyrimi në lekë 

më 31.12.2021 

0 0 1 831,286 500,000 331,286 

 

Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për çështje të tjera të ndryshme 

Në lekë 
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 gjate vitit 

2021 

Pagesa në 

lekë të kryera 

gjatë vitit 

2021 

Detyrimi në 

lekë më 

31.12.2021 

 

3 6,730,583 0 0 0 6,730,583 

 

Për zbatimin e vendimeve gjyqësore për vitin 2021 është shpenzuar vlerën 500,000 lekë, nga 

e cila vlera 500,000 lekë i përket vendimeve gjyqësore me objekt dëmshpërblim page për 

largime nga puna të punonjësve për 1 rast.  

Vlera totale 500,000lekë e shpenzuar për periudhën e vitit 2021 nga Bashkia Tropojë, për 

zbatimin e vendimeve gjyqësore, konsiderohet efekt financiar negativ në buxhet. Është bërë 

me urdhër ekzekutimi nga zyra përmbarimore, dhe vlera 331,286 lekë është likuiduar në 

fillim viti 2022.  

Bashkia Tropojë ka administruar 4 raste me vlerë 6,730,583 lekë detyrime për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vendime të mbartura para vitit 2015. Ky detyrim i 

përket Vendim 214 datë 25.11.2013 me vlerë 2,040,000 lekë për investime, vendimi nr.190, 

datë 28.12.2004 me vlerë 1,646,383 lekë shpërblim largim nga puna, vendimi nr.587, datë 

06.07.2015 me vlerë 1,440,000 lekë për investime dhe vendimi për punonjësit e larguar nga 

puna 755,000 lekë. Gjatë vitit 2021 nuk ka patur asnjë likuidim për vlerë 6,730,583 lekë.  

 

Vendimet gjyqësore nuk janë analizuar nga Kryetari i Bashkisë dhe nuk është kërkuar prej Tij 

nxjerrja e përgjegjësive administrative për këto vendime. Analizimi i arsyeve të humbjeve të 

vendimeve gjyqësore dhe nxjerrja e përgjegjësive administrative për to, do të ndikonte 

pozitivisht në korrigjimin e praktikave të gabuara të ndjekura nga njësia vendore në proceset 

e largimit të punonjësve nga puna dhe për çështje të tjera gjyqësore, evidentimin e 

procedurave të bëra gabim, në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi, e si rezultat 
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shmangien e tyre në të ardhmen dhe uljen e shpenzimeve financiare negative në buxhet. 

Mos kryerja e kësaj analize nga Titullari është në kundërshtim me pikën nr. 60, të UMFE nr. 

9, datë 20.03.2018, “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, i ndryshuar. 

 

- Pagesat e kryera për shpronësimet: 

Viti 2021 

Nr. 
Emërtimi i Objektit të 

shpronësimit 

VKM  
Burimi 

i 

Financi

mit 

Numri i 

pronave të 

shpronësuara 

Shuma Lek 

Nr. Datë Lekë Progr. Fakt Plan Fakt 

1 
Ndërtimi i Unazës së 

qytetit Bajram Curri  
696 18.11.2021 13,425,680 

Fonde 

të veta   
13,425,680 

 

   Total     

 

  

  

13,425,680 

 Në lidhje me shpronësimin me objekt "Unaza e qytetit Bajram Curri", Bashkia Tropojë ka 

likuiduar në llogaritë direkte të përfituesve shumën 13,425,680 lekë dhe shumën e mbetur 

prej 13,425,680 lekë për përfitues që nuk kanë plotësuar dokumentacionin e nevojshëm për 

likuidim, ose nuk kanë paraqitur kërkesë për pagesë, e ka derdhur në një llogari të posaçme 

në Raiffeisen Bank, mbështetur në VKM 696 datë 18.11.2021, për tu kaluar rast pas rasti në 

llogaritë e përfituesve pas plotësimit nga ana e tyre të dokumenteve të kërkuar për likuidim.  

Është në proces likuidimi, mos likuidimi vjen nga mungesa e dokumentacionit nga personat 

përfitues. Gjendja në llogarinë e posaçme në datën 31.12.2021 është 2,000,000 lekë.  

Faturat e pa likuiduara -Sipas të dhënave të pasqyruara në Pasqyrat Financiare të vitit 

ushtrimor 2021, konstatohet se vlera e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2021, 

paraqitet në vlerën 77,234,977 lekë dhe përbëhet nga vlera prej 6,730,584 lekë detyrim për 

zbatimin e vendimeve gjyqësore, vlera prej 3,574,046 lekë detyrim për shërbime të 

ndryshme, vlera prej 66,987,092 lekë detyrime për investime. 

Vlera 77,234,977 lekë është e trashëguar sipas periudhave si në vijim: 

-mbartur nga vitet 2015, vlera 75,443,049 lekë, 

-krijuar në vitet 2016-2019, vlera 123,536,762 lekë dhe vlera 15,190,015 lekë detyrim nga 

FZHR 

-Nga viti 2015-2019 shlyer detyrimet 89,363,533 lekë. 

-Gjatë vitit 2020 nuk ka shtesa, por janë shlyer detyrime gjatë vitit 14,132,927 lekë dhe 

detyrimi i mbartur 31.12.2020 është në vlerën 75,620,737 lekë. 

-krijuar gjatë viti 2021, vlera 1,614,240 lekë është shtesë gjatë vitit dhe gjendja në 31.12.2021 

është në vlerën 77,234,977 lekë. 

Gjatë vitit 2021 nuk ka shlyerje detyrimesh, kjo nuk është realizuar për mungesë 

dokumentacioni të subjekteve.  

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda një viti buxhetor, edhe pse kanë qenë të 

mbuluara me vlerën e të ardhurave të trashëguara për vitin pasues buxhetor, këto fatura nuk 

janë likuiduar të gjitha në vitin e ardhshëm, pasi disponibilitetet në thesar në fund të vitit 

buxhetor nuk janë përdorur të gjitha në funksion të likuidimit të faturave të prapambetura 

vjetore, por një pjesë e tyre janë përdorur për buxhetin e ri vjetor. 

Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet. 

-Bashkia Tropojë ka administruar 4 raste me vlerë 6,730,583 lekë detyrime për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vendime të mbartura Ky detyrim i përket Vendim 

214 datë 25.11.2013 me vlerë 2,040,000 lekë për investime, vendimi nr.190, datë 28.12.2004 

me vlerë 1,646,383 lekë shpërblim largim nga puna, vendimi nr.587, datë 06.07.2015 me 

vlerë 1,440,000 lekë për investime dhe vendimi për punonjësit e larguar nga puna 755,000 

lekë. Gjatë vitit 2021 nuk ka patur asnjë likuidim për vlerë 6,730,583 lekë.  

Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë 

administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në 
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kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimit nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”. Në mënyrë të detajuar detyrimet e prapambetura paraqiten 

në aneksin nr. 4 pika 2.4 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

 

Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore 

të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të miratuar. Titullarët e njësive të 

qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e 

përgjegjësive administrative. Vendimi gjyqësor nuk likuidohet pa aktin e titullarit që provon gjurmën 

e auditimit të këtij procesi. 

 

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

buxhetor të tyre. 

Për vitin 2021 ka vazhduar financimi i dy investimeve të filluar në vitin 2020, si dhe janë 

financuar investime të reja: 

- Ujësjellësi i fshatit Dragobi, për të cilën është lidhur kontrata Nr. 16, datë 08.12.2020 me 

Nr.3360/5 prot., datë 08.12.2020 me vlerë 68,269 mijë lekë, financim i shtrirë deri në vitin 

2023, likuiduar gjatë vitit 2021 vlera 219,349 mijë lekë, mbetur për periudhën në vijim për 

likuidim vlera 20,200 mijë lekë. 
 

Viti 2021                                                                      në 000 lekë 

Nr Objekti i prokurimit 
Kontrata 

nr..datë 

Vlera e 

plotë e 

kontratës 

me 

TVSH 

Vlera e 

likujduar 

2021 

Vlera e 

pa 

likujduar 

Arsyet e mos 

likujdimit 

1 Blerje karburant diezel 
Nr... datë 

26.03.2021 
9600000 9600000 0 

 

2 
Mirëmbajtje objektesh ndërtimore 

kopshte çerdhe shkolla  

Nr... datë 

22.06.2021 
4443910 4434780 9130 

Mos realizim i 

kontratës se plotë 

3 
Blerje kamion 

Nr... datë 

28.09.2021 
7632000  0  7632000 

Mos realizim i 

kontratës se plote 

4 Blerje dru zjarri  
Nr... datë 

09.09.2021 
5398785 2700035 2698750 

Mungesë e realizimit 

te buxhetit te te 

ardhurave  

5 
Rikualifikim urban lagja Partizani 

Blloku 1&2 Bajram Curri 

Nr... datë 

24.02.2022 

64460799  

 
0 64460799 Në proces  

6 Blerje materiale zyre  Ska  180000 180000 0 
 

7 Blerje materiale pastrimi Ska 262680 262680 0 
 

8 

Furnizim dhe vendosje te 

materialeve dekorative për festat e 

fundvitit 

Ska 274680 
 

274680 
 

9 
Blerje dyshek dhe batanije për 

sektorin e MZSH-se 
Ska 112320 112320 0 

 

10 Blerje materiale ndërtimi Ska 689000 689000 0  

11 Blerje orendi paisje zyre Ska 382000 382000 0  

12 Blerje printera laptop mouse  Ska 148000 148000 0  

13 Blerje kancelari Ska 159999 159999 0  

14 
Blerje materiale 

dizenfektimi/pastrimi Ska 298896 298896 0  

15 
Blerje kondicioner 

Ska 166000 166000 0  

16 
Blerje kompjuterë dhe printerë  

Ska 510960 0 510960 2022 

17 
Rikonstruksion I kanalit Krasniqes Nr... daëë 

28.06.2021 
773902 773902 0  

18 Blerje artikuj ushqimore Nr.. daëe 798800 0 798800 2022 
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12.05.2021 

19 
Blerje stufa drush tuba bërryla për 

shkollat kopshtet çerdhen 
Ska  250000 250000 0  

20 
Shërbim internet Nr... datë 

29.04.2021 
410000 328000 82000 Në proces 

21 
Ndërtim rruge Auto Salce-Brice Nr... datë 

21.06.2021 
787800 787800 0  

22 
Kanali I ujerave te larta Zelaj 

Fshati Begaj  

Nr.... datë 

01.12.2021 
855600 855600 0  

23 
Riparim ure Beli Nr... datë 

23.08.2021 
380000 0 380000 2022 

24 Aktiviteti Sylbice Ska 369420 369420 0  

25 
Rruga Auto-Salce Brice 

km+2.00+3.00 

Nr... datë 

07.10.2021 
956400 956400 0  

26 Festa e gështenjës Ska 343067 343067 0  

27 
Hapja e sezonit turistik te 

Valbonës 
Ska 498320 498320 0  

28 
Blerje bojëra për fotokopje dhe 

printera 
Ska 191400 191400 0  

29 

Rikonstruksion I Rrjetit te 

Ndriçimit Rrugore Margegaj- 

Kocanaj 

Nr... datë 

20.12.2021 
942000 0 942000 2022 

30 
Blerje karburant (nafte) Nr... datë 

26.11.2021 
1003200 0 1003200  

31 Blerje materiale pastrimi Ska 195600 195600 0  

32 
Akomodimi I hotelit për ekipin 

Valbona 
Ska 839520 839520 0  

33 Blerje vegla pune Ska 700000 0 700000 2022 

34 
Ndërtim Ujësjellësi Dushaj Eperm 

(faza II) 

Nr.... datë 

05.01.2022 
1198799 0 1198799 2022 

35 
Kolaudim Ujësjellësi i fshatit 

Dragobi 

Nr... datë 

06.07.2021 
220400  220400 Ne proces  

36 
Rikonstruksion kanali ujitës Gashi 

(pjesa I) 

Nr.. datë 

31.05.2021 
477600 464856 12744  

37 
Blerje tubacione kanali ujitës 

Gashi (pjesa II) 

Nr.... datë 

07.06.2021 
898800 872640   

38 
Transport materiale,Riparim 

Kanali gashit (pjesa III) 

Nr.. datë 

31.05.2021 
958199 726999   

39 
Mirëmbajtje rruga Markaj Lagja 

Brecani-Zenelaj (+rrugë rurale) 

Nr... datë 

19.10.2021 
 868694   

40 Blerje karrige dhe tavolina Ska 582000 582000 0  

41 
Mirëmbajte e rrugëve për vitin 

2021-22 

Nr... datë 

06.10.2021 
 576576   

42 Shërbim për mirëmbajtje makine Ska 778400 778400 0  

43 Shërbim mirëmbajtje makine Ska 630000 630000 0  

44 Shërbim për makinat Ska 745010 745010 0  

45 Shërbim fadrome Ska 900000 900000 0  

 

 

Konkluzion:-Mos shlyerja në kohë e detyrimeve ndaj të tretëve paraqet rriskë për buxhetin e 

vitit në vazhdim të njësisë vendore, pasi një pjesë e buxhetit të kësaj njësie do të përdoret jo 

për të financuar nevojat reale të vitit buxhetor, por për të likuiduar detyrimet e prapambetura, 

duke zvogëluar fondet në dispozicion për investime dhe shpenzime të tjera në interes të 

komunitetit. 

 

Titulli i Gjetjes: Mos marrja e masave të duhura për uljen e vlerës së detyrimeve të 

prapambetura 

Situata: Nga Bashkia Tropojë nuk janë marrë masa të plota për uljen e vlerës së detyrimeve 

të prapambetura.  

-Sipas të dhënave të pasqyruara në Pasqyrat Financiare të vitit ushtrimor 2021, konstatohet se 

vlera e detyrimeve të prapambetura në datën 31.12.2021, paraqitet në vlerën 77,234,977 lekë 
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dhe përbëhet nga vlera prej 6,730,584 lekë detyrim për zbatimin e vendimeve gjyqësore, 

vlera prej 3,574,046 lekë detyrim për shërbime të ndryshme, vlera prej 66,987,092 lekë 

detyrime për investime. 

Vlera 77,234,977 lekë është e trashëguar sipas periudhave si në vijim: 

-mbartur nga vitet 2015, vlera 75,443,049 lekë, 

-krijuar në vitet 2016-2019, vlera 123,536,762 lekë dhe vlera 15,190,015 lekë detyrim nga 

FZHR. 

-Nga viti 2015-2019 shlyer detyrimet 89,363,533 lekë. 

-Gjatë vitit 2020 nuk ka shtesa, por janë shlyer detyrime gjatë vitit 14,132,927 lekë dhe 

detyrimi i mbartur 31.12.2020 është në vlerën 75,620,737 lekë. 

-krijuar gjatë viti 2021, vlera 1,614,240 lekë është shtesë gjatë vitit dhe gjendja në 31.12.2021 

është në vlerën 77,234,977 lekë. 

Gjatë vitit 2021 nuk ka shlyerje detyrimesh, kjo nuk është realizuar për mungesë 

dokumentacioni të subjekteve.  

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda një viti buxhetor, edhe pse kanë qenë të 

mbuluara me vlerën e të ardhurave të trashëguara për vitin pasues buxhetor, këto fatura nuk 

janë likuiduar të gjitha në vitin e ardhshëm, pasi disponibilitetet në thesar në fund të vitit 

buxhetor nuk janë përdorur të gjitha në funksion të likuidimit të faturave të prapambetura 

vjetore, por një pjesë e tyre janë përdorur për buxhetin e ri vjetor. 

Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet. 

-Bashkia Tropojë ka administruar 4 raste me vlerë 6,730,583 lekë detyrime për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore të formës së prerë, vendime të mbartura Ky detyrim i përket Vendim 

214 datë 25.11.2013 me vlerë 2,040,000 lekë për investime, vendimi nr.190, datë 28.12.2004 

me vlerë 1,646,383 lekë shpërblim largim nga puna, vendimi nr.587, datë 06.07.2015 me 

vlerë 1,440,000 lekë për investime dhe vendimi për punonjësit e larguar nga puna 755,000 

lekë. Gjatë vitit 2021 nuk ka patur asnjë likuidim për vlerë 6,730,583 lekë.  

Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë 

administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në 

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

standarde të zbatimit të buxhetit”. 
Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme janë përgjegjëse për ekzekutimin e vendimeve gjyqësore 

të formës së prerë në ngarkim të tyre, brenda buxhetit vjetor të miratuar. Titullarët e njësive të 

qeverisjes së përgjithshme analizojnë të gjitha vendimet gjyqësore dhe kërkojnë nxjerrjen e 

përgjegjësive administrative. Vendimi gjyqësor nuk likuidohet pa aktin e titullarit që provon gjurmën 

e auditimit të këtij procesi. 

Konstatohet se faturat e pa likuiduara brenda një viti buxhetor, edhe pse kanë qenë të 

mbuluara me vlerën e të ardhurave të trashëguara për vitin pasues buxhetor, këto fatura nuk 

janë likuiduar të gjitha në vitin e ardhshëm, pasi disponibilitetet në thesar në fund të vitit 

buxhetor, nuk janë përdorur të gjitha në funksion të likuidimit të faturave të prapambetura 

vjetore, por një pjesë e tyre janë përdorur për buxhetin e ri vjetor. 

Kriteri: Marrja e angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në dispozicion dhe krijimi i 

detyrimeve të prapambetura është në kundërshtim me kërkesat e UMF nr. 5, datë 27.12.2014 

“Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimi MFE Nr. 4, datë 25.01.2021 “Për 

zbatimin e buxhetit të vitit 2021” si dhe me nenin 52 të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, ku thuhet: 

Shpenzimet, që rezultojnë nga angazhime të marra përsipër gjatë viteve të mëparshme, në 

përputhje me dispozitat e veçanta të ligjit të buxhetit vjetor, përfshihen në buxhetin e vitit 

pasardhës”. 

Ndikimi: Likuidimi jo në kohë të detyrimeve të prapambetura, përveçse është moszbatim i 

kuadrit rregullator në fuqi, e vë njësinë vendore në kushtet e palës përgjegjëse ndaj 
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kreditorëve. Ndodhur në kushtet kur shkelur marrëveshja e përcaktuar në kontratë me 

kreditorët për afatin e kryerjes së këtyre pagesave, krijohen premisa që kreditorët nëpërmjet 

proceseve gjyqësore, përveç vlerës së detyrimit sipas situacionit dhe kontratës, të kërkojnë 

edhe përqindje të interesave etj., gjë e cila rrit kostot financiare në mënyrë artificiale. 

Shkaku: Mos vendosja e fondeve buxhetor në masën e duhur në likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura, si dhe krijimi i detyrimeve të reja gjatë vitit buxhetor. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtoria e Ekonomike, të marrë masa që me 

miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet të kenë detyrimet 

e papaguara të vitit paraardhës, ku mos shlyerja në kohë e detyrimeve ndaj të tretëve paraqet 

rriskë për buxhetin e vitit në vazhdim të njësisë vendore, pasi një pjesë e buxhetit të kësaj 

njësie do të përdoret jo për të financuar nevojat reale të vitit buxhetor, por për të likuiduar 

detyrimet e prapambetura, duke zvogëluar fondet në dispozicion për investime dhe 

shpenzime të tjera në interes të komunitetit. 

Për mos marrjen e masave për likuidimin e detyrimeve të prapambetura dhe krijimin e 

detyrimeve të reja për periudhën 01.01.2021 - 31.12.2021, ngarkohet me përgjegjësi Kryetari 

i Bashkisë Tropojë z. R.B, në cilësinë e nëpunësit autorizues dhe z. B.F dhe z. P.M, me detyrë, 

Drejtor i Drejtorisë Ekonomike dhe Përgjegjësi i Buxhetit. 
 

 

2.6. Niveli i realizimit të të ardhurave dhe mënyra e përdorimit të tyre. Vlerësimi i 

mbledhjes së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore në fuqi. Evidentimi i 

detyrimeve tatimore të pa arkëtuara progresive dhe për secilin vit buxhetor sipas 

programit të auditimit. 
 

 Strukturat për administrimin dhe mbledhjen e taksave dhe tarifave vendore 

Për vitin 2021 numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB Nr. 167 të datës 

24.12.2020, konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën Nr. 2/6 të datës 08.01.2021, 

ku përfshihet edhe struktura e Zyrës së Taksave e Tarifave Vendore. 

Kjo drejtori ka në përbërje 6 punonjës, konkretisht 1 Përgjegjës Sektori dhe 5 specialist për 

tatim taksa vendore të Bashkisë Tropojë. 

 

Titulli i gjetjes: Mbi mos vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat nga Sektori i të Ardhurve 

Vendore. 

Situata: Në lidhje me auditimin e kryer në bashkinë Tropojë, për vitin 2021 numri i 

përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB Nr. 167 të datës 24.12.2020, konfirmuar 

nga Prefekti i Qarkut Kukës me shkresën Nr. 2/6 të datës 08.01.2021, ku përfshihet edhe 

struktura e Zyrës së Taksave e Tarifave Vendore. 

Kjo drejtori ka në përbërje 6 punonjës, konkretisht 1 Përgjegjës Sektori dhe 5 specialist për 

tatim taksa vendore të Bashkisë Tropojë. 

Parashikimi, realizimi dhe përdorimi i taksave vendore sipas llojeve, rezervat në planifikim: 

Në tabelat e mëposhtme paraqitet e detajuar situata e pagesave të kryera si më sipër, duke 

përfshirë edhe diferencat sipas viteve. Parashikimi për të ardhurat vendore është pjesë e 

parashikimeve buxhetore, duke u përgatitur nga Zyrës së Taksave e Tarifave Vendore.  

Vlera e borxhit në 31.12.2020 në mënyrë progresive është në vlerën 18,082,240 lekë nga 

të cilat; 

- Taksa/tarifa nga biznesi                                   16,421,953 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente                                  885,160 lekë  

-Taksë ndikimi infrastrukturë                                   775,127 lekë 

Vlera e borxhit në 31.12.2021 në mënyrë progresive është në vlerën 43,951,182 lekë nga 
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të cilat; 

- Taksa/tarifa nga biznesi 2012-2021                           20,149,882 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019                   2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente                                   509,080 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik)                          1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti                       4,600,000 lekë 

-Taksë ndikimi infrastrukturë                                   773,645 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore                                      2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare                                     11,765,449 lekë 

-Vlera e borxhit vetëm në vitin 2021 është në vlerën 28,579,575 lekë nga të cilat; 

-Taksa/tarifa nga biznesi                                      6,020, 879 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019                   2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente                                    40,120 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik)                          1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti                       4,480,000 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore                                      2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare                                      11,765,449 lekë 

Për vjeljen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, nga bizneset, nga ana e Sektorit të 

Tatim Taksave, është mjaftuar vetëm më dërgimin e njoftim detyrimeve për subjektet 

debitorë dhe më pas janë dërguar shkresa për bllokimin e llogarive bankare në bankat e 

nivelit të dytë. 

Nuk kanë vazhduar më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të 

transportit pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore 

të e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës 

(ASHK) për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).  

Për më tej nuk është vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i 

aktivitetit të biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve deri në kallëzim penal të 

ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. Në vijim paraqiten debitorët e tokës 

bujqësore në mënyrë progresive deri në 31.12.2021. Në mënyrë të detajuar debitorët 

paraqiten në aneksin nr. 2 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. N.A, me detyrë Përgjegjës Sektori i Tatim Taksave nga periudha 21.02.2020 -

25.06.2021(N/C); z. F.C, me detyrë Përgjegjës Sektori i Tatim Taksave nga periudha 

25.06.2021 -02.08.2021(N/C); Znj. D.G, me detyrë Përgjegjës Sektori i Tatim Taksave nga 

periudha 02.08.2021 -01.12.2021(N/C); z. H.S, me detyrë specialist tatim-taksa për 

realizimin e të ardhurave nga periudha 2016 e në vazhdim (N/C); z. K. B, me detyrë 

specialist tatim-taksa për borxhin nga periudha mars 2020 e në vazhdim (K/P); z. B.B, me 

detyrë specialist i taksave familjare nga periudha 02.11.2020-02.08.2021 (K/P); z. F.D, me 

detyrë specialiste e tatim taksave nga periudha 2017 e në vazhdim (NC). 

Kriteri:Ligji nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë” 

i ndryshuar, kreu XI, Neni 89, 90, 91, 93. 

Ligji nr. 7895, datë 27.1.1995 “Kodin Penal në Republikën e Shqipërisë”, neni 181,-

Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 
Ndikimi/Efekti:-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku:Mos respektimi e kuadrit ligjorë nga personat përgjegjës. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: -Për taksat dhe tarifat e tjera vendore: Sektori i të Ardhurave Vendore 

Bashkia Tropojë, të marrë masa për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në 

vlerën 43,951,182 lekë, dhe të ndjek veprimet e mëposhtme: 
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Të vazhdoj më tej procedurat për të dërguar shkresa për sekuestro të mjeteve të transportit 

pranë Drejtorisë së Kontrollit dhe Shfrytëzimit të Automjeteve, në Zyrën Vendore të e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRPP) sot Agjencia Shtetërore e Kadastrës (ASHK) 

për vendosjen e barrës së pasurisë dhe Qendrës Kombëtare të Biznesit (QKB).  

Gjithashtu për të vazhduar për marrjen e masave të tjera shtrënguese si bllokimi i aktivitetit të 

biznesit deri në sekuestron e mallrave të debitorëve dhe në kallëzim penal sipas kërkesave të 

nenit 89,90,91 dhe 93, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008” Për Procedurat tatimore në R.SH” 

ndryshuar me ligjin nr. 164/2014, datë 4.12.2014. 

 

Lidhur sa mësipërm, me shkresën Bashkia Tropojë me shkresën nr. 2621/15 datë 19.07.2022 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 572/4 prot, datë 22.07.2022, është observuar nga z. 

F.C, znj. F. D dhe znj D.G duke argumentuar si më poshtë: 

Pretendimi i subjektit: 

Nga z. F.C me detyrë “Specialist Jurist për sistemin HRMIS dhe Arkivimin e dosjeve u 

argumentua fakti se referuar Urdhërit nr. 140 datë 22.06.2021 jamë komanduar në detyrën e 

përgjegjësit të Taksave dhe Tarifave vendore për periudhën 25.06.2021 deri më 02.08.2021 

në pozicionin e punës përgjegjës pran Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore. Për sa më 

sipër kërkoj nga ana e grupit të auditimit të meret në konsiderat në lidhje me përgjegjësin pasi 

afati kohor në detyrën e përgjegjësit është shumë i shkurtër. Bashkëlidhur urdhërin nr. 140 

datë 22.06.2022. 

Nga znj. D.G me detyrë “Specialiste e Ndihmës Ekonomike Paaftësisë dhe Invaliditetit u 

argumentua fakti se referuar Urdhërit nr. 186 datë 28.07.2021 janë transferuar në detyrën e 

përgjegjësit të Taksave dhe Tarifave vendore për periudhën 02.08.2021 deri më 30.11.2021 

në pozicionin e punës përgjegjës pran Sektorit të Taksave dhe Tarifave Vendore, pasi referuar 

urdhërit nr. 122 datë 17.11.2021 më është miratuar doreheqja si dhe më janë ndërprerë 

marrdhëniet financiare. Përsa më sipër kërkoj nga grupi i auditimit të meret në konsiderat 

fakti i sipërcituar. (Bashkëlidhur dokumentacionin justifilues) 

Opinioni i grupit të auditimit: 

Grupi i auditimit, pas shqyrtimit të dokumenteve shoqërues të observacionit, merr në 

konsideratë argumentin dhe do të reflektojë në raportin përfundimtar. 

 

 

 Të ardhurat dhe vlerat debitore nga kontratat e lidhura në fond pyjor. 

 

Titulli i Gjetjes: Në Bashkinë Tropojë, ushtrojnë aktivitet 22 subjekte të cilat janë pajisur me 

leje për kryejnë aktivitet shfrytëzim karriere subjekte për nxjerrje gurë gëlqerorë mineral, të 

cilët nuk kanë lidhur kontratë me bashkinë si dhe nuk janë arkëtar të ardhurat nga kontratat 

ne fond pyjor. 

 

Situata:Nga auditimi i kontratave të qirave, nga zyra juridike e Bashkisë Tropojë, na u vunë 

në dispozicion kontratat e lejeve minerale dhe hec-ve, për dhënien në përdorim të fondit 

pyjor/kullosor. Nga ana jonë u konstatua se nga MIE janë të pajisur me leje dhe 22 operatorë 

për nxjerrje dhe shfrytëzim të mineralit të kromit në Bashkinë Tropojë, të cilët nuk kanë 

lidhur kontrata dhe duke mos arkëtuar asnjë detyrim ndaj Bashkisë Tropojë. Gjithashtu nga 

ana e Bashkisë, në hartimin e kontratave me operatorë të ndryshëm në nenin 3 të kontratës 

është cilësuar se “Afati i kontratës” ku shprehet kohëzgjatjen e saj dhe me të drejtë rinovimi 

për çdo vit. Në kontratat e paraqitura në aneksin nr.3. pika 2.6 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. Detyrimet janë vlerësuar sipas afatit të kontratës (p.sh 10 vjet) dhe jo sipas 

rinovimit çdo vit të përcaktuara në kontratë, ku kemi të bëjmë me përllogaritje jo vjetore por 

me afat kontrate. Nga ana e zyrës juridike dhe inxhinjerëve të pyjores është vepruar me dy 
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standarde në vlerësim e tarifave me operatorë të ndryshëm, ku në shumë raste kanë bërë 

rinovimin e kontratave vjetore dhe vlerësimin e kanë vjetor dhe jo sipas afatit të kontratës, 

ndërsa në aneksin e mëposhtëm vlerësimin e kanë bërë sipas afatit (p.sh 10 vjeçar) dhe jo 

sipas rinovimit vjetor kjo e cilësuar dhe në kontrata, gjë që bie ndesh me lidhja 2, pika 5,6 

dhe 11 e 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", gjë që kanë sjell të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Tropojë, në 

vlerën 2,201,048 lekë sipas aneksit nr.3. pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit 

Gjithashtu nga dokumentacioni i paraqitur nga sektori tatim taksave i Bashkisë Tropojë na u 

paraqitën kontratat e qirave të lidhura me subjekte me aktivitet të ndryshëm. Këto kontrata 

qiraje administroheshin nga zyra juridike dhe sektori e taksave vendore.Nga verifikimi 

dosjeve të subjekteve me aktivitet të ndryshme, kanë përfituar nga marrja me qira nga fondit 

pyjor e kullosor nga asete të Bashkisë Tropojë. Për vitin 2021 janë debitorë ndaj Bashkisë 

Tropojë 5 subjekte në vlerën 4,059,163 lekë gjë që kanë sjell të ardhura të munguara për 

buxhetin e Bashkisë Tropojë, në mënyrë te detajuar paraqiten në aneksin nr. 4 pika 2.6 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Për vitin 2021 nga hartimi i kontratave të qirave me operatorë të ndryshëm në vite dhe nga 

mos arkëtimi në kohë i detyrimeve kanë sjell të ardhura të munguara, për buxhetin e 

Bashkisë Tropojë, në vlerën 6,260,211 lekë. Sa më sipër veprimet dhe mosveprimet janë në 

kundërshtim me pika 5,6 dhe 11 e 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", 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. B.T me detyrë Drejtor Drejtorie Pyjeve dhe Kullotave nga periudha 01.06.2019 -

12.11.2019 dhe më vonë transferohet specialist pyjesh nga 12.11.19-29.6.21. (N/C); Znj. A. H 

me detyrë përgjegjëse inxhiniere pyjore nga periudha 28.7.2016 e në vazhdim (N/C); z. A. O 

me detyrë specialiste inxhiniere pyjore nga periudha 2016 -2019 dhe larguar nga puna 

(N/C); Znj. S .M me detyrë specialiste inxhiniere pyjore nga periudha qershor 2018 e në 

vazhdim (N/C); Znj. B.I me detyrë juriste e Bashkisë nga periudha 5.6.2017-9.12.2019 

(Larguar N/C) ; z. A.Ç me detyrë specialist i kontratave minerale etj, nga periudha 2019 -

16.06.2021 (N/C). 

Kriteri: 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" pika 5,6 dhe 11. 
Ndikimi/Efekti:-Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 
Shkaku:Mos respektimi e kuadrit ligjorë nga peronat përgjegjës. 

Rëndësia:I lartë 

Rekomandimi:Zyra Juridike në hartimin e kontratave dhe shtesave të tyre me operatorë të 

ndryshëm në bashkëpunim dhe me Sektorin Pyjor i cili përpilon raportin teknik dhe me 

Drejtorin e Financës, të arkëtojnë detyrimin e kontraktuar në vlerën 2,201,048 lekë, sipas 

aneksit nr. 3. pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Rekomandimi: Bashkia Tropojë të përdorë të gjitha mekanizmat ligjorë, për lidhjen e 22 

kontratave me operatorët për nxjerrje dhe shfrytëzim të mineralit të kromit, të cilët ushtojnë 

aktivitet prej disa vitesh në asetet e Bashkisë Tropojë. 

Rekomandimi: Nga Bashkia Tropojë të merren masa (administrative dhe gjyqësore) për 

vjeljen e detyrimit në vlerë 4,059,163 lekë, për subjektet që kanë lidhur kontrata qiraje sipas 

aneksit nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

 Të ardhurat dhe vlerat debitore nga taksa e ndikimit në infrastrukturë: 

Titulli gjetjes: KLSH konstatoj se Drejtoria e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit në 
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bashkëpunim me sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, Bashkia Tropojë në lidhje me 

legalizimet dhe pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë, nuk ka bërë të mundur 

arkëtimin e detyrimeve në vlerën 773,645 lekë, shumë e cila përben të ardhur të munguar për 

Bashkinë.  

Situata: Drejtoria e Planifikimit, Zhvillimit dhe Kontrollit të Territorit në bashkëpunim me 

Sektorin e Taksave e Tarifave Vendore dhe Policinë Bashkiake, të marrë plotësisht masa me 

arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për objektet ndërtimore që legalizohen nga 

ALUIZNI-Drejtoria Rajonale Kukës, për vlerën debitorë 773,645 lekë, sipas aneksit nr.5 pika 

2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me 

nenin 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje,,,”; VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, pika 

2/1 dhengarkohen me përgjegjësi Drejtorinë e PZHT dhe DAV Bashkia Tropojë dhe 

Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 157 datë 16.12.2020 “Për Miratimin e Paketës Fiskale 

Vendore”. 

Kriteri: Neni 27 pika (d), të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”; VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim” i ndryshuar, pika 5 dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për 

Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar, neni 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, 

Ndikimi/Efekti:Mos arkëtimi i detyrimeve taksës së ndikimit në infrastrukturës nga 

ndërtimet pa leje, ka çuar në mungesë të ardhurash në vlerën 773,645 lekë, për buxhetin e 

Bashkisë. 

Shkaku: Mos kryerja e akt-rakordimeve nga Drejtoritë e Taksave dhe Tarifave Vendore, 

Drejtoria e Planifikimit të Teritorit, Bashkia Tropojë dhe ASHK Rajonale Tropojë, për 

ndjekjen e procedurave ligjore për arkëtimin e detyrimeve. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi:- Drejtoria e Planifikim dhe Zhvillimit të Territorit në bashkëpunim me 

sektorin e Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa duke ndjekur të gjitha procedurat 

administrative dhe ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për ndërtimet 

pa leje në vlerën 773,645 lekë sipas aneksit nr. 5 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit si 

dhe t’i kërkojnë Drejtorisë Rajonale Vendore ASHK Tropojë vendosjen e urdhër kufizimit 

mbi pasurinë, deri në pagesës e taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

 

 

 Pajisja me autorizime e subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe derivatet e tyre: 

Titulli gjetjes:Lejimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure me Licencë të bashkisë dhe 

papaguar tarifën në zbatim të VKM nr. 344, datë 19.04.2017. 

Situata: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e Autorizimeve / 

Licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, 

u konstatua se 5 subjekte që ushtrojnë këtë aktivitet në Bashkinë Tropojë, janë debitor për 

taksën e licencës në vlerën totale 4,600,000 lekë, e cila konsiderohet e ardhur e munguar për 

buxhetin e njësisë vendore. Lista e subjekteve debitor dhe vlera përkatëse për secilin paraqitet 

në sipas listës në aneksin nr.6 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e paketës fiskale të miratuar nga 

këshilli bashkiak, me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” i 
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ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 të 

Bashkisë Tropojë, për periudhën 01.01.2021-31.12.2021. 

Kriteri: Në kundërshtim me nenin 35 të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore”, i ndryshuar, kapitulli II dhe kapitulli III, pika 4. e VKM nr. 170, datë 

25.4.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e lejeve e të 

autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar si dhe 

kapitulli II, pika 1; germa “b”, dhe pika 9, ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, 

kapitulli II, pika 1; germa “b” dhe pika 9 dhe 15 të VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për 

përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj” i ndryshuar. 

Ndikimi/Efekti: Mos ndjekja e procedurës për dhënien e Liçensë së tregtimit të 

karburanteve, çon në mungesë të ardhura për Bashkinë Tropojë me vlerë 4,600,000 lekë. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimin dhe mos ndjekja e të gjitha rrugëve administrative e 

ligjore për mos lejimin e ushtrimit të aktivitet pa dokumentacion të rregullt. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore e Bashkisë Tropojë, të marrë masa për 

arkëtimin e vlerës 4,600,000 lekë nga 5 subjektet debitor për taksën e lëshimit të licencave 

për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, 

sipas listës në aneksin nr.6 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

 

 Të ardhurat dhe vlerat debitore nga gjobavt e vendosura nga IMTV: 

Titulli i gjetjes: Mos vendosja dhe mos arkëtimi i gjobave të vendosura nga IVMT.  
 
Situata: Sipas dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IVMT Bashkia Tropojë dhe 
Drejtoria e Burimeve Njerëzore, në lidhje me organizimin e Inspektoratit Mbrojtjes të 
Territorit Vendor, për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit 
(IMT), është ngritur dhe 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 periudhën 
objekt auditimi konstatohet se ekziston dhe ushtron veprimtarinë e saj IVMT-ja’.  
Emërimet e kryeinspektorit dhe 2 inspektorëve IVMT, janë në zbatim me kërkesat e ligjit nr. 

9780, datë 16.7.2007, “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar me ligjin 183/2014 neni 11, “Arsimimi i kryeinspektorëve dhe 

inspektorëve të inspektoratit të mbrojtjes së territorit”. Kryeinspektorët dhe inspektorët në 

nivel kombëtar dhe qeverisjeje vendore duhet të kenë arsimin e lartë të nevojshëm 

profesional në fushat e drejtësisë, inxhinierisë së ndërtimit, arkitekturës, urbanistikës, 

konstruksionit, transportit, teknologjisë së materialeve, gjeologjisë, hidrogjeologjisë dhe 

mjedisit. Në lidhje me detyrat funksionale të strukturës së IVMT (ish INUV), nga 

kryeinspektori i IVMT u paraqitën të dhëna dokumentare mbi plane pune mujore dhe vjetore 

mbi aktivitetin e kësaj strukture, për kryerjen e kontrollit në territorin administrativ të 

Bashkisë, për periudhën objekt auditimi.  

Nga prilli i vitit 2021 IVMT bashkia Tropojë ka funksionuar me dy inspektor dhe një nga 

inspektorët është komanduar me detyrë k/inspektor dhe një inspektor. Në lidhje me auditimin 

e kryer të dokumenteve të vëna në dispozicion nga zyra e IVMT Bashkia Tropojë, për 

ushtrimin e kontrollit në terren të kontrollit mbi territorin e Bashkisë, nga Inspektorati i 

Mbrojtjes së Territorit Vendor 01.01.2021-31.12.2021 rezultoi se janë mbajtur gjithsej 17 

procesverbale konstatimi për ndërtime pa leje, në zbatim të nenit 12, të ligjit nr. 9780, datë 

16.07.2007 “Për inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e kundërligjshme”, i 

ndryshuar, për të cilat kanë vijuar procedurat e mëtejshme ligjore, sipas nenit 13 të ligjit nr. 

9780, datë 16.07.2007. 
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Në lidhje me auditimin e dokumenteve të paraqitur nga Inspektorët e IVMT për periudhën 

01.01.2021-31.12.2021, rezulton se janë përpiluar 17 proces verbale konstatimi për ndërtime 

të kundërligjshme nga persona të ndryshëm fizik dhe juridik, sipas aneksit 2.2/6/1  
Rezultoi se nga ana e IVMT në të gjitha konstatimet e kundërvajtjes janë vendosur 
procesverbal gjobe dhe nuk është nxjerr asnjë titull ekzekutiv, kjo në kundërshtim me neni 
22, Ligji nr.10279, datë 20.05.2010 “Për kundravajtjet administrative” dhe nuk janë marr 
masa shtrënguese ndaj subjekteve dhe qytetarëve për likuidimin e detyrimeve të vendosura 
nga ana e inspektorëve në 14 raste me vlerë 1,650,000 lekë. Nga IVMT, gjobat e vendosura 
janë kontabilizuar në Drejtorinë e Financës.  
Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor, Bashkia Tropojë, për periudhën 01.01.2021-

31.12.2021 ka vendosur 17 procesverbale gjobe. Nga ana e inspektorëve në 3 raste janë marrë 

masa shtrënguese ndaj qytetarëve për likuidimin e detyrimeve të vendosura me vlerë 300,000 

lekë. Nga IVMT, për 14 gjobat e vendosura janë kontabilizuar në Drejtorinë e Financës. Për 

penalitetet e vendosura nga ana e IVMT nuk janë nxjerrë si titull ekzekutiv në kundërshtim 

me neni 24 “Shndërrimi i vendimit për kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe 

nuk janë arkëtuar në vlerën 1,650,000 lekë gjë që ka sjell të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Tropojë, në kundërshtim me neni 30 “Arkëtimi i shumave të 

detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe pas 

kalimit të këtij afati, për çdo ditë vonesë paguhet kamatë 2 për qind në muaj të masës së 

gjobës, me përjashtim të rasteve kur ligji i posaçëm parashikon përqindje të ndryshme për 

kamatëvonesat.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

Z. A. G, me detyrë, Kryeinspektor i IVMT periudha nga viti 3.02.2012-4.3.2021 ku dhe është 

larguar në pozicion tjetër. ( KP) 

Znj. N.R, me detyrë inspektor i IVMT, periudha nga gusht 2020 e në vazhdim. (KP) 

Z.V.B, me detyrë inspektor i IVMT nga periudha 16.07.2021 e në vazhdim. (KP) 

 

Kriteri: 1)Nga Inspektorati i Mbrojtjes së Territorit Vendor në Bashkinë Tropojë nuk janë 

zbatuar përcaktimet ligjore.  

-Ligjin nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet e 

kundërligjshme”, i ndryshuar,  

-Ligji 183/2014 për disa ndryshime “Për Inspektimin dhe mbrojtjen e territorit nga ndërtimet 

e kundërligjshme”, 

-Ligjin nr. 107/2014, datë 31.07.2014 “Për Planifikimin dhe Zhvillimin e Territorit”, i 

ndryshuar, 

-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 "Për disiplinimin e punimeve në ndërtim", i ndryshuar, 

-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. 2,datë 13.05.2005” Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”; 

Ndikimi/Efekti: -Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve. 

 Shkaku: Mosrakordimi midis Drejtorisë Juridike, Drejtorisë së Financës dhe Sektorit të 

Inspektoratit Vendor të Mbrojtjes së Territorit. 

 Nga mos funksionimin i detyrave dhe kompetencat përkatëse në mos zbatimin e ligjit, për 

arkëtimin e kësaj tarife nga ana e Bashkisë. 

Rëndësia: I mesëm 

Rekomandimi: Inspektorati Vendor i Mbrojtës Territorit (IVMT) në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike Bashkia Tropojë, të kërkohet në Gjykatë, shndërrimi i 14 vendimeve të 

kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të 

detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe 

arkëtimi i vlerës 1,650,000 lekë, që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë 

http://www.planifikimi.gov.al/sites/default/files/Ligj_8402_10.09.1998%20Per%20disiplinimin%20e%20punimeve%20te%20ndertimit_0.pdf
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Tropojë.  

 

3. Auditim mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin nëse 

pasqyrat financiare për vitin 2021, japin një paraqitje të vërtetë e të drejtë të pozicionit 

financiar, performancës financiare dhe fluksit të parasë, bazuar në kuadrin rregullator 

në fuqi. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
 

 Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 

Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Aparati i Bashkisë Tropojë” për hartimin e pasqyrave 

financiare dhe përgatitjen e llogarive vjetore është mbështetur në Udhëzimin e MFE nr.8 datë 

09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar. Lidhur me operacionet 

buxhetore, është rakorduar dhe konfirmuar nga Dega e Thesarit Tropojë si dhe nuk ka patur 

në asnjë rast kontestimi. 
 

 Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduara.  

Bashkia Tropojë për vitin 2021 ka hartuar Pasqyrat Financiare vetëm njësinë shpenzuese 

Bashkia Tropojë pasi nuk ka në varësi njësi të tjera shpenzuese. 
 

 Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare 

Pasqyrat financiare janë të firmosura nga NA dhe NZ si dhe janë të dërguara në Degën e 

Thesarit Tropojë për vitin ushtrimor 2021 me shkresë përcjellëse nr. 1657 prot.datë 

12.04.2022 konfirmuar nga dega e thesarit Tropojë me shkresën nr. 131 prot datë 14.04.2022. 

Në cilësinë e Nëpunësit Autorizues është Kryetari Bashkisë Tropojë dhe në cilësinë e 

Nëpunësit Zbatues është Drejtori i Financës.  
 

  Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me 

treguesit e realizimit të buxhetit.  

Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për 

shpenzimet e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrakte banke 

(dokumenti i nxjerrjes së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe 

në total mujor e vjetor rezultoi se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i 

mbajtur sipas natyrës për autorizimet buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të 

shpenzimeve. 
 

 Mënyra e mbajtjes së kontabilitetit dhe dokumentacionit bazë e justifikues si dhe 

sigurimi i informacionit kontabël, përgatitjen e llogarive për vlerësimin e gjendjes 

pasurore, financiare dhe rezultatit. 
 

Për tu siguruar nëse, regjistrimet kontabël janë kryer në përputhshmëri ligjore dhe me saktësi 

u kryen testime në regjistrimet në ditarët kontabël në lidhje me: 

 - mbështetjen në dokumente justifikuese, të verifikuara përsa i përket vlefshmërisë për t'u 

pranuar në kontabilitet (vlerësimi kontabël); 

- mos ndryshueshmëria e regjistrimeve tashmë të kryera dhe e mbartësve të tyre;  

- tërësinë e regjistrimeve në mënyrë kronologjike dhe sistematike deri në mbyllje të të 

ushtrimit vjetor.  

Nëse informacioni kontabël mundëson, në të gjithë ciklin e tij, kontrollin rrjedhës dhe të 

mëvonshëm nëpërmjet: 

- shqyrtimit të vlefshmërisë së një regjistrimi fillestar duke e krahasuar me dokumentin bazë 

justifikues; 

- kontrollit të vlefshmërisë të një regjistrimi të kryer me anë të një dokumenti duke e 

krahasuar këtë dokument me dokumentet bazë justifikuese mbi të cilat është përgatitur; 
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- verifikimit të pajtueshmërisë së shumave të nxjerra nga regjistrimet kronologjike me 

regjistrimet në llogari (barazimi i lëvizjeve të ditarëve me ato të librit të llogarive) dhe 

verifikimit të pajtueshmërive të tjera aritmetike. 

 Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë  

Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: 

- Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet kontabël të rezultuara nga kryerja e 

veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe justifikues.  

- Në këtë bashki, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 

program “Excel”. 

- Nuk janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe 

mbajtjen e kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin. 

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjke dhe kontabilizimet e tyre 

janë kryer në ditaret e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj por nuk janë mbajtur 

partitarët për llogaritë kreditore e debitore. Nuk është mbajtur libri i madh apo libri 

centrilizator për evidentimin e veprimeve kontabël të kryera, duke kaluar nga ditarët në fletë-

kontabilizimet apo kartelat kontabël deri në bilancin vërtetues rezultuar nga prerja e artikujve 

kontabël.Gjithashtu nuk është mbajtur libri i veprimeve të ndryshme për evidentimin e 

sistemimeve të ndryshme në kartelat kontabël. Këto libra kontabël janë bartës të 

informacionit të regjistruar në mënyrë kronologjike dhe sistematike të efekteve të veprimeve 

të kryera, të marra nga dokumentat vërtetuese.  

- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të 

llogarive sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të 

hyra në kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumentave bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë 

me vertetesi veprimin ose ngjarjen, permban te dhëna për shkakun e veprimit, datën dhe 

vendin e kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato të vlerës, personat që kanë urdhëruar dhe 

ekzekutuar veprimin me të dhenat e nevojshme që i japin dokumentit forcën e një prove 

ligjore ose administrative. Kështu: Dokumentat vërtetues si Urdhër-shpenzimi, fletë hyrje-

daljet, mandat arketimet e pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i 

miratuar. Këto dokumente shoqërohen nga dokumenta autorizues si me urdhrat apo vendimet 

e organeve drejtuese, kontratat, dokumentat kryesore të procedurave të prokurimit, akt-

marrëveshjet etj. Bashkëlidhur këtij dokumentacioni janë dokumentat vërtetues të shpenzimit 

si faturat, listpagesat, situacionet e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj. 

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të 

angazhimeve (ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme 

për të vlerësuar gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 
 

 Baza e dhënies së opinionit së Raportimit Financiar. Pohimet mbi saktësinë e paraqitjes 

së zërave të pasqyrave financiare.  
Për dhënien e opinionit mbi pasqyrat financiare, u analizuan treguesit e pasqyrave financaiare 

të Bashkisë për aktivitetin ekonomiko - financiar 01.01.2021 deri më datën 31.12.2021. 

Pasqyrat financiare janë përgatitur nga Drejtoria e Financës. Gjatë fazës së ekzekutimit në 

terren, u kryen teste të detajeve dhe teste thelbësore, nga ku u konstatua se, janë 

mbartur saktë tepricat e llogarive dhe se tepricat në celje për vitin 2021 rakordojnë me 

tepricat në mbyllje të vitit 2020. 

Nga verifikimi i gjendjes së llogarive të bilancit të vitit ushtrimor 2021 rezulton se, llogaritë e 

Aktivit dhe të Pasivit kuadrojnë me formatet anekse pjese e PF, si dhe llogaritë sintetike 

kuadrojnë me ato analitike; 
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Totali i Aktivit për vitin 2020 është në vlerën 3,333,454,367 lekë dhe për vitin 2021 është 

3,404,007,917 lekë , i paraqitur në formatin 1 dhe i zbërthyer në llogari është paraqitur në 

aneksin nr. 1 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

A. AKTIVE AFATSHKURTRA. 

Klasa 5 “Mjete monetare dhe ekuivalentet e tyre” në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 

124,753,484 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 67,145,258 lekë, të cilat 

rakordojnë me rubrikën V “Teprica ne fillim të vitit ushtrimor” dhe rubrikën VI “ Teprica e 

Likuiditeteve ne fund te vitit ushtrimor” në Formatin nr.3 “Pasqyra e flukseve monetare 

(CASH-FLOW) sipas metodës direkte” . 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit në mbyllje të vitit 2020 

është në vlerën 124,753,484 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 është në vlerën 67,145,258lekë, 

gjendje të cilat rakordojnë me realizimin në fakt të fondeve sipas akt-rakordimit me Degën e 

Thesarit, por nuk rakordon me rubrikën analoge “Tepricën e likujditeteve në fund të vitit 

ushtrimor” të Formatit nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” të paraqitur në aneksin 

nr. 2 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

- Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në Thesar”sipas bilancit në mbyllje të në mbyllje 

të vitit 2021 është në vlerën 67,145,258 lekë, e cila nuk rakordon me gjendjen në rubrikën 

analoge “Tepricën e likujditeteve në fund të vitit ushtrimor” në vlerën 67,145,258 lekë në 

Formatin nr.3 “Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” në përputhje me Udhëzimin e MFE 

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

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, i ndryshuar me Udhëzimin e MFE 

nr.5, datë 21.02.2022, Kreu III “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e 

pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”.  

 

Në klasën 3 “Gjendja e inventarit qarkullues” të aktiveve qarkulluese paraqiten në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën 16,771,929 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 18,054,581 lekë, 

ku diferenca e tyre në rritje në vlerën prej 1,282,652 lekë rakordon me gjendjen e llogarisë 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit” në formatin nr.2 “Pasqyra e performancës financiare”. 

Këto vlera në mënyrë analitike paraqiten në gjendjet e llogarive: 

 

- Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 288,385 lekë 

dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 40,259 lekë, me një diferencë në ulje për 

vitin ushtrimor prej 248,126 lekë, e cila përfaqëson paksim të gjendjes se mallrave në fund të 

vitit 2021 e analizuar 

Nr. Subjekti  
Gjendje me 01.01.2021 Levizjet 2021 

Gjendja Kontabel 31.12.2021 
DEBI KREDI DEBI KREDI 

1 Materiale 288,385 

 

941,359 1,189,485 40,259 

              

  Totali 288,385 
 

941,359 1,189,485 40,259 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

- Gjendja e llogarisë 32 “Inventari i imët ” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

16,483,544 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 në vlerën 18,014,322 lekë me një 

diferencë në rritje për vitin ushtrimor prej 1,530,778 lekë, e cila përfaqëson rritje të inventarit 

te imët për vitin 2021, e analizuar  

Nr. Subjekti  
Gjendje me 01.01.2021 Levizjet 2021 Gjendja 

Kontabel 

31.12.2021 DEBI KREDI DEBI KREDI 

1 Inventari I imet 16,483,544 

 

25,474,532 23,943,754 18,014,322 

  Totali 16,483,544  25,474,532 23,943,754 18,014,322 

Burimi: Drejtoria e financës 
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Klasa 4 “Llogari të arkëtueshme” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 200,198,386 

lekë dhe në mbyllje të bilancit të vitit 2021 në vlerën 215,617,019 lekë, ku kemi shtim duke e 

krahasuar me vitin paraardhës, i cili ka ardhur si rezultat i mos kryerjes se pagesave ndaj 

kreditoreve të ndryshëm në lidhje me investimet dhe shërbimet e ndryshme. 
 

- Gjendje e llogarisë 423,429 “Personeli, paradhenie, deficite, gjoba” paraqitet në mbyllje të 

vitit 2021 në vlerën 48,934 lekë, gjendje e cila përfaqëson detyrimet e punonjësve të lindura 

nder vite, për të cilat nga Bashkia nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e 

këtyre detyrimeve, duke kaluar afatet e kërkimit. Analiza e kësaj gjendje llogarije paraqitet në 

tabelën e mëposhtme: 

 

Nr 
Emertimi Njesise 

Admnistrative 

Pershkrimi 
Data e 

krijimit 

Mundesia 

per tu 

arketuar 

Gjendje 

01.01.2021 

Levizjet 2021 
MBETJE 

31.12.2021 
EMRI 

MBIEMRI 
DEBI KREDI 

1 Njesia Llugaj Q. H   Jo 40,976      40,976 

2 Njesia Llugaj M. K   Jo 7,958      7,958 

                 

Totali     48,934  
  

48,934 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Titulli gjetjes:Mos zbatim i kuadrit të përgjithshëm të përgatitjes së pasqyrave financiare i 

llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” 

Situata: 

Gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të 

arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të vitit 2020 është në vlerën 31,262,840 lekë dhe në 

mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në vlerën 42,876,907 lekë. Vlera e debitorëve në 

vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar një rritje prej 11,614,067 lekë, në të cilën ka 

ndikuar rritja e debitorëve të taksave. Në vlerën e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve 

ka ndikuar edhe gjendja e debitorëve lekë për detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në 

vite, për të cilat nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, 

duke kaluar afatet e kërkimit, në kundërshtim me Ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i 

Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë” nenet 98-102, ligjin nr. 139/2015, 

datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 21-33 dhe Udhëzimin e Ministrit të 

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

pika 93.  

Kriteri: 

Ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e 

Shqipërisë” nenet 98-102, ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” 

nenet 21-33 dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 93. 

Ndikimi/Efekti: 

Mos zbatimi i procedurave ligjore në arkëtimin e detyrimeve, çojnë në mungesë të ardhurash 

për Bashkinë Tropojë.   

Shkaku: 
Përgjegjësi e strukturave përgjegjëse në Bashkinë Tropojë, në zbatimin e akteve 

ligjore/nënligjore. 

Rëndësia: I lartë 

Rekomandimi: Drejtoria e Financë/Buxhet në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, 

Drejtorinë e Taksave Vendore dhe Inspektoratin Vendore Mbrojtjes Territorit (IVMT), të 

marrin masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët për 

arkëtimin e detyrimeve debitorë në vlerën 42,876,907lekë, të paraqitura në fund të periudhës 
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31.12.2021, kjo për të ulur nivelin e borxhit dhe rritur nivelin e të ardhurave të Bashkisë 

Tropojë. 

 

-Gjendja e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin, të drejta” (debitorë) më 31.12.2021 

paraqitet në vlerën 61,259,054 lekë.Nga analiza e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin, të 

drejta” për vitin 2021 është e analizuar si vijon: 
NR. EMERTIMI Gjendje 31.12.2021 e llog 4342 

1 Paga Personeli llogaria 42 12,696,668 

2 Tatim page tatim ne burim llogaria 431 645,774 

3 Sigurimet Shoqërore llogaria 435 3,737,000 

4 Sigurime Shëndetësore llogaria 436 512,738 

5 Furnitorëllogaria.401-408 31,188,742 

6 Kreditore të ndryshëm llogaria. 467 12,284,662 

7 Kreditor parapagime 193,470 

 Shuma 61,259,054 

Nga analiza e llogarisë 4342 konstatohet se vlera e mbetur e llogarisë 401-408 në vlerën 

77,234,977 lekë është pasqyruar në llogarinë 486 “shpenzime të periudhave të ardhshme” Sa 

me sipër nuk rezulton diferencë midis vlerës pasqyruar në llogarinë 4342 “Operacione me 

shtetin, të drejta” dhe vlerës të pasqyruara në 7 (tetë) llogarive pasive, pra në vitin 2021 

është, e njëjtë me vlerën e pasqyruar në aktivin e pasqyrave të pozicionit financiar. 

 

Klasa 4 “Të tjera aktive afatshkurtra” e cila përbëhet nga : 

Gjendja e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 0 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 77,234,977 lekë. Gjendja e 

llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” në aktiv nuk rakordon me gjendjen e 

llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” në pasiv e cila paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në 

vlerën13,038,473 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 12,284,662 lekë.  

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 

”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, Kreu III. “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe 

konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” pika 42 në të 

cilën përcaktohet: Të gjitha njësitë e qeverisjes së përgjithshme duhet të evidentojnë veçmas 

në pasqyrat financiare vjetore dhe zërin e detyrimeve të prapambetura të tyre ndaj të tretëve, 

për shpenzime, shërbime apo investime të kryera e të pafinancuara, për shkak të mungesës së 

fondeve. Për të evidentuar këto detyrime, do të përdoren llogari specifike të kontabilitetit të 

llogarisë 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në varësi të natyrës së tyre: 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për vendimet 

gjyqësore; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për shërbime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për mirëmbajtje; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura për investime; 

- Shpenzime të periudhave të ardhshme për detyrime të prapambetura të tjera. 

Nga pikëpamja e kontabilitetit, regjistrimet për detyrimet e prapambetura të bëhen si më 

poshtë: - Debitohet llogaria përkatëse 486, “Shpenzime të periudhave të ardhshme për 

detyrimet e prapambetura”; dhe - Kreditohet llogaria përkatëse 467, “Kreditorë të 

ndryshëm”. 
 

 

II. AKTIVE AFATGJATA MATERIALE 

Auditimi i aktiveve afatgjata materiale 
Objektivat e auditimit të aktiveve afatgjata materiale, janë që të sigurohemi se: 



46 
 

Aktivet ekzistojnë; ato i përkasin subjektit; janë të vlerësuara në mënyrë korrekte; janë 

regjistruar në mënyrë korrekte; është bërë mirë ndarja midis shpenzimeve dhe aktiveve të 

qëndrueshme; informacionet që ndodhen në aneksin përkatës janë të plota dhe korrekte. 

2. Kontrolle të përgjithshme të llogarive dhe dokumenteve: 

- Për auditimin e aktiveve afatgjata materiale, u kryen një numër kontrollesh të 

përgjithshme:  

- U verifikua tabela e lëvizjeve të aktiveve afatgjata materiale në raport me gjëndjet dhe 

ndryshimin e tyre gjatë periudhës ushtrimore; 

- U ekzaminua tabela e lëvizjeve, nëse ka ndodhur ndonjë variacion anormal mbi aktivet 

afatgjata materiale; 

- U ekzaminuan të gjitha shpjegimet që janë paraqitur lidhur me shmangiet dhe përjashtimet e 

veçanta; 

- U verifikua nëse parimet kontabël të ndjekura prej subjektit për vlerësimin dhe 

kontabilizimin janë konform parimeve të përgjithshme të pranuara dhe udhëzimeve 

përkatëse. 

- U verifikua nëse shifrat e çeljes rakordojnë me ato të mbylljes së ushtrimit të mëparshëm; 

- U krahasuan investimet e realizuara gjate ushtrimit me ato të planifikuara në buxhet. 

3. Disa nga parimet e zbatuara për auditimin e aktiveve afatgjata materiale: 

a. Gjatë hyrjes se aktiveve në pronësinë e subjektit, duhet të sigurohemi se veprimet janë 

kryer në zbatim të kërkesave te UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Mbi menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik”. 

- Për Aktivet e blera janë kryer teste për 5 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar sipas vlerës së tyre të marrjes. (çmimit të 

blerjes shtuar shpenzimet e tjera të nevojshme për vënien në gjendje përdorimi të pasurisë); 

- Për Aktivet e marra falas janë kryer teste për 4 kampione në dokumentet bazë të hyrjes dhe 

kartelat analitike kontabel nëse janë kontabilizuar duke i vlerësuar ato me vlerën e shitjes; 

- Aktivet e sjella në subjekt (kalim kapital) janë kryer teste për 2 kampione në dokumentet 

bazë të hyrjes dhe kartelat analitike kontabel nga të tretët nëse kontabilizohen me vlerën e 

tyre të sjelljes. 

b. Për inventarin, janë kryer teste për tu siguruar që subjekti: 

- Proçedon për regjistrimin dhe vlerësimin e aktiveve të saj të qëndrueshme sipas rregullave 

kontabël përgjithësisht të pranuara; 

- Përdor referencat ose teknikat më të përshtatshme për natyrën e pasurisë (çmimi i tregut, 

tabelat e publikuara, treguesit specifike, etj.); 

- Ka ruajtur të njëjtat rregulla vlerësimi nga një inventar në tjetrin. 
 

Në formatin nr. 1 “Aktivet Afatgjata” në aktiv të bilancit paraqiten në vlerën neto, duke 

zbritur investimet (gjendjen e llog 23I “Investime”). Gjendja në total paraqitet në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 3,003,322,028 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 2,937,196,684 

lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)”paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 2,937,186,684 lekë, të cilat janë të 

pasqyruara më poshtë sipas llogarive analitike.  
 

Klasa 20 “Aktive Afatgjata jo materiale” që përbëhet nga: 
 

- Gjendja e llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” në aktiv të bilancitparaqitet në vlerën neto 

në mbyllje të vitit 2020 në shumën prej 11,472,824 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

13,688,863 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata 

(kosto historike)” gjendja paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën prej 13,688,863 lekë, ku 

diferenca në rritje prej 2,216,039 i përket “Projekt rikualifimi urban i lagjes Partizani” duke i 

zbritur amortizimin e akumuluar.Sipas të dhënave kontabël, kjo llogari është e analizuar si 

vijon.  
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Amortizimi I 

akumuluar 2021 

Vlera e mbetur 

2021 neto 

1 
Pro Alfastim I rruges Bukov Tyrbe 

Luzhe 2019 150,000 0 150,000  

2  Projekt per qendren Lekbibaj 2014 395,000 94,831 94,831 

3 Kolaudim objektesh 2015 294,000 149,963 149,963 

4  (Projekt per shtesen )Ujsellisit Valbone  2016 936,000 0  - 

5 
Projekt Rikulifikimi Urban I Lagjes 

Dardania 
2017 598,000 

0  - 

6 Projekt Kopleksi sportiv Valbona  2017 648,000 0  - 

7 Projekt, skema e furnizimit me uje 2018 599,999 6,000  6,000 

8 
Projekt Stud Sis. Asf Rruga Kam-

Q.Prush 16.07.19 478,800 11,967 466,733  

9 Projekt rikonst.rrugesh 28.09.20 11,214,240 224,285 10,989,955  

10 
Projekt rikualifimi urban I lagjes 

Partizani 02.11.2021 2,356,534 23,565 2,332,969  

   14,199,474 510,611 13,688,863 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Referuar tabelës vlera prej13,688,863 lekë i përket 4 Studime dhe projektime. Vlerat e tjera te 

studimeve dhe projektimeve ne vitet e mëpareshme kane kaluar në vlerat e objekteve në vitin 

2022.  
 

U zhvilluan teste kontrolli dhe teste të detajeve të posteve Aktiveve materiale të llogarive 

sintetike dhe analitike të bilancit kontabël për vitin 2021.  

Në formatin nr. 1 (Aktiv i bilancit) “Aktivet afatgjata materiale” paraqiten me vlerë neto 

në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 2,923,570,821 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqiten në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 3,535,332,861 lekë. Kjo llogari sintetike e analizuar paraqitet në llogaritë e 

mëposhtme:  

 

- Gjendja e llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet me vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020 në shumën totale prej 22,460,270 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën totale prej 

22,460,270 lekë. Ndërsa sipas Formatit 7/b “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata 

(kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në të njëjtën vlerë 

prej 22,460,270 lekë. Këto gjendje paraqiten të analizuara sipas vlerës kontabël si vijon: 

Nr. Pershkrimi 

Gjendje 31.12.2021 

Sasia 
Vlera totale Bruto 

31.12.2021 

1 Truall I Shkolla e re_9-vjecare "A.Podrimja" 1 17,855,270  
2  Varrezat e qytetit Muri rrethues 1 4,605,000  

  Shuma   22,460,270  

Burimi: Drejtoria e financës 
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 Gjendja e llogarisë 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 10,017,959 lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B 

“Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” si në mbyllje të vitit 2020 dhe 

në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerë të njëjtë prej 10,017,959 lekë. Këto gjendje 

paraqiten të analizuara sipas vlerës kontabël si vijon: 
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Gjendje 31.12.2021 

Amortizimi 

I 

akumuluar 

2021 

Vlera e 

mbetur 

2021 neto 

Sasia 

Vlera totale 

Bruto 

31.12.2021 

1 Pyllzime me geshtenja Dushaj  2011 1 6,736,526  0 6,736,526  

2 Pyllzime me lejthia Breg Lumi  2012 1 1,981,336  0 1,981,336  

3 Permiresime pyjore 2014 1 263,040  134,170 128,870  

4 Permiresime pyjore 2015 1  432,000  220,354 211,646  

5 Fidana Blini dhe Bredhi 2016 435 366,400  109,920 256,480  

6 Mbjllle Pemesh ne lulishte 08.06.17 

 

948,000  244,900 703,100  

        10,727,302  709,343 10,017,958 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

- Gjendja e Llogarisë 212 “Ndërtesa Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,168,261,128 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,113,618,582 

lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( vlera 

neto)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,168,261,128 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 1,113,618,582 lekë. Pra kemi ulje në vlerën 54,642,545 lekë për vlerën e 

amortizimit.Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe ndryshimet nga viti 2020 në vitin 2021 

paraqiten në menyrë kontabël sipas aneksit nr. 4 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit.  

 
 

- Gjendja e Llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në vlerën neto në mbyllje të 

vitit 2020 në vlerën 1,706,372,666 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,695,583,073 

lekë. Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlerën 

neto)” paraqiten në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,706,372,666 lekë dhe në mbyllje të vitit 

2021 në vlerën 1,695,583,073 lekë. Gjatë vitit 2021 janë bërë shtesat në vlerën 8,425,375 

leke, ku janë kryer investime në rrugë, kanale vaditëse, ujësjellës etj. Amortizimi për vitin 

2021 është llogaritur 223,993,778 leke. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie si dhe ndryshimet 

nga viti 2020 në vitin 2021 paraqiten sipas aneksit nr.5 pika 3 bashkëlidhur raportit të 

auditimit.  
 

- Gjendja e llogarisë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerë neto 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 13,665,972 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

shumën 16,651,963 lekë. Ndërsa në vlerë historike (vlerë bruto) paraqitet në mbyllje të vitit 

2021 paraqitet në vlerën 25,885,274 lekë e cila është e analizuar sipas vlerës kontabël. 
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Titulli i gjetjes: Anomali në aktivet afatgjata jo materiale dhe jo materiale. Pasqyrat 

financiare nuk pasqyrojnë vlerën e saktë për disa nga këto llogari. Mos kryerja e 

inventarizimit të këtyre aktiveve. 

Situata:Për periudhën objekt auditimi për llogarit ;- 210 “Toka, Troje, Terrene” shumën 

totale prej 22,460,270 lekë; - 211 “Pyje, Plantacione” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të 

vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 10,017,959 lekë; - 212 “Ndërtesa 

Konstruksione” paraqitet në vlerë neto në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,168,261,128 lekë 

dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 1,113,618,582 lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” 

paraqitet në vlerën neto në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 1,706,372,666 lekë dhe në mbyllje 

të vitit 2021 në vlerën 1,695,583,073 lekë si dhe llogarinë 214 “Instalime teknike, makineri, 

pajisje, vegla pune” në vlerë neto paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 13,665,972 lekë 

dhe në mbyllje të vitit 2021 në shumën 16,651,963 lekë nuk është kryer inventarizimi i 

aktiveve të katër llogarive të mësipërme, si dhe nuk është ngritur grup i posaçëm pune për 

vlerësimin e gjendjes aktuale të pronës, përgatitjen e dokumentacionit për verifikimin dhe 

regjistrimin e të gjitha pronave të paluajtshme pranë Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ish 

ZRPP). 

Nuk është krijuar regjistër i aktiveve në formë shkresore, gjendja ekzistuese e këtij regjistri 

është vetëm në formë elektronike. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -

Përkufizime, pika 1,2, neni 7 - Dokumenti kontabël, neni 11 – Qëllimi i pasqyrave financiare, 

neni 15-Inventari i aktiveve dhe detyrimeve;UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e 

aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”.  

Kriteri: 
Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -Përkufizime, pika 1,2, 

neni 7 - Dokumenti kontabël, neni 11 – Qëllimi i pasqyrave financiare, neni 15-Inventari i 

aktiveve dhe detyrimeve;UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë 

e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”.  

Ndikimi/Efekti: Pasqyrat financiare për llogarinë 210, 211, 212, 213, dhe 2014 nuk japin 

siguri për vlerën që pasqyrohet në to, pasi nuk është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve 

për këto llogari, si dhe nuk janë pjesë e pasqyrave financiare të gjitha asetet që kanë kaluar në 

Bashkinë Tropojë me VKM të posaçme. 

Shkaku: Mos kryerja e procesit të inventarizimit për llogaritë e mësipërme dhe mos hartimi i 

rregjistrit të aktiveve për të gjitha pasuritë që ka ligjërisht Bashkia Tropojë. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Tropojë të ngrejë grup pune me specialist të fushës për 

evidentimin e të gjitha aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara (AQT) të cilat janë pasuri e 

Bashkisë, duke evidentuar statusin dhe gjendjen e tyre faktike në teren.  

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me strukturat e tjera të bashkisë të 

plotësojë regjistrin e të gjitha aktiveve sipas llogarive përkatëse, i cili të jetë elektronikë dhe 

shkresor dhe të marrë masa për regjistrimin e pronave në ASHK dhe kontabilitet. Për çdo vit, 

të kryhet inventarizimi i këtyre aktiveve. 
 

 

- Gjendja e llogarisë 215“Mjete Transporti” në vlerën neto paraqite në mbyllje të vitit 2020 

në vlerën 17,617,689 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 14,784,629 lekë. Ndërsa 

sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqiten në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 59,401,868 lekë, vlera e amortizimit te akumuluar 
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është 44,617,238 leke. Analiza e gjendjes së kësaj llogarie dhe lëvizjet e këtyre aktiveve nga 

viti 2020 deri në fund të vitit 2021 paraqiten si vijon: 

 Inventari kontabel i llogarise 215 "Mjete transporti "me datë 31.12.2021 

Nr. Pershkrimi 
Gjendja 

31.12.2021 

Amortizimi I akumuluar 

2021 

Vlera e mbetur 2021 

neto 

1 Fadrome JCB 3,640,000 3,640,000 0 

2 Opel Frontiera 3,741,050 3,741,050 0 

3 Benz ML Foristrade 2,982,000 2,982,000 0 

4 Kamiona,transport plehra 2,160,000 2,160,000 0 

5 Kamion benx 813 750,000 750,000 0 

6 Benx UNCR 4,550,000 4,550,000 0 

7 Benx Mercedes Autobot 1,800,000 1,800,000 0 

8 Autovinc benx 813 2,400,000 2,400,000 0 

9 
Kamion Benx bore 

pastruese 2,994,000 2,994,000 0 

10 Fiat 'Dukato" Fugon 460,000 460,000 0 

11 
Eskavator hidraulik me 

zinxhir 6,936,000 3,301,536 3,634,464 

12 Eskavator hidraulik me kove 6,816,000 3,244,416 3,571,584 

13 Kamion RENAULT 3,900,000 2,107,560 1,792,440 

14 Automjet Benz Zjarre fikse 3,301,935 2,118,521 1,183,414 

15 
Automjet Mercedes Zjarre 

fikse 545,173 349,783 195,390 

16 Makine Isuzi 0 0 0 

17 Autoveture Niva 240,000 185,280 54,720 

18 Autovetuer Micubishi 0 0 0 

19 Autovetuer Micubishi 0 0 0 

20 
Autoveture Tipi Ford 

Mondeo 681,600 591,722 89,878 

21 Automjet Forsitrde nisan 0 0 0 

22 VOLVO  1,538,000 1,538,000 0 

30 Autovetur 1542 0 0 0 

31 Autovetur Suzuki 900,000 378,720 521,280 

32 Autoveture Landrover 1,597,560 1,597,560 0 

  Totali 55,949,475 45,501,466 11,332,237 

Burimi: Drejtoria e financës 
Nga analiza e kësaj llogarie konstatohet se: nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në 

aktivin e pasqyrës së pozicionit financiar, me të dhënat që jep për këtë llogari analiza e saj 

(lista analitike), konstatohet se ka diferencë midis tyre në vlerën 3,452,393 lekë, e cila është 

më tepër në pasqyrën e pozicionit financiar (bilanc). Sipas shënimeve shpjeguese të bëra në 

pasqyrat financiare të vitit 2021 kjo diferencë i përket ish komunës Lekbibaj, për shkak të 

diferencave midis gjendjes kontabël dhe gjendjes fizike të mbartura nga kjo ish komunë, por 

pa dhënë shpjegime konkrete për këtë diferencë. 

Me urdhërin nr. 2298 datë 01.07.2021 është ngritur komisioni për verifikimin dhe vlerësimin 

të gjendjes tekniko financiare të automjeteve të bashkisë Tropojë. Me shkresën 2558/1 prot 

datë 14.07.2021 është përgatitur relacioni mbi vlerësimin e nxjerrjes jashtë përdorimit të 

automjeteve në pronësi të Bashkisë Tropojë ku janë evidentuar 9 mjete të dëmtuara sipas 

procesverbaleve përkatëse. Me vendimit nr. 76 datë 31.08.2021 “Për miratimin e raportit të 

vlerësimit të aktiveve për nxhjerjen e tyre jashtë përdorimi të bashkisë Tropoje për vitin 

2021” konfirmuar nga prefekti i qarku me shkresën nr. 32/69 datë 17.09.2021 është miratuar 

procesi i vlersimit të aktiveve për jashtë përdorimit sipas procesverbaleve të mbajtura për 

vitin 2021 për 9 mjete në vlerën historike 18,191,210 lekë. Konstatohet se referuar 

dokumentacionit të vënë në dispozicion është bërë hyrje në magazine e 7 mjeteve me kosto 

historike 10,659,210 lekë. Aktualish procesi i nxjerrjes jashtë përdorimit të automjeteve në 
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pronësi të Bashkisë Tropojë është ndërprer pasi më shkresën nr. 521 prot datë 01.03.2022 

është informuar Bashkia për nisjen e procedimit penal me nr. 04, të vitit 2022 mbi procedurën 

e ndjekur për nxjerrjen jashtë përdorimit të 9 mjeteve. Ndodhur në këto kushte dhe në zbatim 

të nenit 36 të Kodit të Procedurës Civile, theksohet fakti se “Asnjë institucion tjetër nuk ka të 

drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje që është duke u gjykuar” Për këtë arsye, 

grupi i auditimit në Bashkinë Tropojë, nuk mund të shprehet. 

 

- Gjendja e llogarisë 218 “Inventar Ekonomik” në vlerën neto paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën 41,682,138 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 38,619,960 lekë. 

Ndërsa sipas Formatit nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

paraqitet në mbyllje të vitit 2021 në vlerën kontabël 78,333,811 lekë. Ndërsa vlera e 

amortizimit e përllogaritur është në shumën 39,713,850 lekë. 
 

- Gjendja e aktiveve afatgjata në vlerën bruto dhe neto si dhe ndryshimet per vitin 2021 

paraqiten në Formatin nr.7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata ( kosto historike)” 

të PF si më poshtë: 
Në lekë 

 
 

 
 

Testi substancial i amortizimit 

Amortizimi i AQ të Trupëzuara dhe të Patrupëzuara është llogaritur sipas normave ligjore të 

miratuara në përputhje me UMF nr.8, datë 9.3.2018”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”pika 36 

Përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në celje te periudhes ushtrimore për çdo grup 

aktivesh sipas klasifikmit.  

Për aktivet e llogarive: 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” dhe 218 

“Inventar Ekonomik”, në të cilat përfshihen paisjet kompjuterike llogaritja e amortizimit 

është bërë në grup dhe jo aktiv për aktiv dhe nuk mund të verifikoheshin se si janë grupuar 

dhe llogaritur amortizimi për paisjet kompjuterike. 

Vlerat e akumuluara të amortizimit sipas llogarive dhe veprimeve në kontabilitet paraqiten në 

tabelën e mësipërme: 
 

 

Nr. E M E R T I M I Kosto Amortizim Teprica Kosto Amortizim Kosto Amortizim Kosto Amortizim Teprica

Reference Historike Akumuluar Neto Historike Historike Historike Akumuluar Neto 

Llogarije

b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

20 I. AAGJ/JO MATERIALE 11,842,940 370,116 11,472,824 2,356,534 140,495 0 0 14,199,474 510,611 13,688,863

201 Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave 0 0 0 0

202 Studime dhe kerkime 11,842,940 370,116 11,472,824 2,356,534 140,495 14,199,474 510,611 13,688,863

203 Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme 0 0 0 0

21- 28 II. AAGJ/  MATERIALE 3,515,114,972 523,265,768 2,991,849,204 23,487,373 90,468,976 3,269,484 1,909,704 3,535,332,861 611,825,040 2,923,507,821

210 Toka,troje,Terene 22,460,270 22,460,270 22,460,270 0 22,460,270

211 Pyje,Kullota Plantacione 10,727,302 709,343 10,017,959 10,727,302 709,343 10,017,959

212 Ndertime e Konstruksione 1,389,895,387 221,634,259 1,168,261,128 3,432,667 58,075,212 1,393,328,054 279,709,471 1,113,618,583

213 Rruge,rrjete,vepra ujore 1,911,796,177 205,423,511 1,706,372,666 8,425,375 19,167,144 48,307 483 1,920,173,245 224,590,172 1,695,583,073

214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune 21,066,098 7,400,126 13,665,972 4,819,176 1,833,184 25,885,274 9,233,310 16,651,964

215 Mjete transporti 59,401,868 41,784,179 17,617,689 2,833,059 59,401,868 44,617,238 14,784,630

216 Rezerva shtetrore 0 0 0 0 0

217 Kafshe pune e prodhimi 0 0 0 0 0

218 Inventar ekonomik 74,744,833 33,062,695 41,682,138 6,810,155 8,560,376 3,221,177 1,909,221 78,333,811 39,713,850 38,619,961

24 Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara 25,023,037 13,251,655 11,771,382 25,023,037 13,251,655 11,771,382

28 Caktime 0 0 0 0

T O T A L I ( I + II ) 3,526,957,912 523,635,884 3,003,322,028 25,843,907 90,609,471 3,269,484 1,909,704 3,549,532,335 612,335,651 2,937,196,684

Paksimet  gjate vitit Teprica ne FundTeprica ne fillim Shtesat gjate vitit 
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Gjendja e llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” paraqitet në mbyllje të vitit 

ushtrimor 2020 në vlerën 17,138,144 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 200,191,522 

lekë kjo llogari është e analizuar sipas aneksit nr. 6 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Konstatohet se :Kjo llogari preket vetëm për pagesat dhe jo në momentin e mbërritjes së 

faturave e situacioneve për blerjen e aktiveve AAGJM. Efektet e veprimeve ekonomike dhe 

të ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit 

apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur ndërhyn pagesa. Pra nuk janë kryer në kohën e 

lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe 

që kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. 

Nga verifikimi i veprimeve kontabël rezulton se për këto investime nuk janë kryer veprimet 

kontabël sipa fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike, kështu: 

Me celjen e fondeve mbritjen e shkresës së dërguar nga MFE për alokimin e fondit pjesor 

të vitit ushtrimor të detajuar sipas projekteve të investimeve duhej kryer veprimi kontabël për 

shumat përkatëse në debi të llog. 520 “Disponibilitete në thesar” në kredi të llog. 476 “Të 

ardhura të caktuara për t’u përdorur”.  

Me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e fatures shoqëruar me situcion) duhej bërë veprimi 

kontabël në debi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”, në kredi të 

llogarisë 404 “Furnitor për investime”.  

Në momentin e pagesave të faturave duhej kryer kontabilizimi për çdo pagesë në debi 

llogarisë 404“Furnitorë për investime” dhe në kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në 

thesar”.  

Në fund të vitit ushtrimor për fondet e përdorura për investimet në proçes të pa përfundura 

duhej kryer veprimi kontabël në debi të llog.476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur” në 

kredi të llog. 720 “Grant korrent i brendshëm” dhe në kredi të llog. 4342, “Operacione me 

shtetin (të drejta)” për pjesën e fondeve të përdorura gjatë vitit ushtrimor, për llogari të 

shpenzimeve të realizuara vitin e mëparshëm, por të financuara me fondet buxhetore të vitit 

ushtrimor raportues. 

Me përfundimin e investimit të konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim të investimit dhe 

likujdimit total të vlerës së kontratës është bërë kapitalizimi aktivit (hyrje sipas llojit të AQT), 

për të cilat duhej prerë artikulli kontabël në debi të llogarisë 21 “Aktive afatgjata materiale” 

në kredi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”. 

Me kapitalizimin e aktivit (per aktivet e marra ne dorzim)duheshin kryer veprimet kontabël:  

- në debi të llogarisë 476 ”te ardhura te caktuara per t’u perdorur” në kredi llog. 105”Grante 

te brendeshme kapitale” per fondet buxhetore te perdorura per investime” dhe 

- në kredi të llogarisë 1011”Shtesa te fondit baze” në debi të llogarisë105”Grante te 

brendeshme kapitale” për vleren e aktiveve te blera. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8, datë 9.3.2018 ”Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32, 

Në Kreun I “ Të përgjithshme” në pikën 8 përcakton: “Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe 

të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me:- Njohjen e shpenzimeve të vitit buxhetor në 

çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës”, në Kreun II “ parimet dhe 

rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”në pikën 18/a përcaktohet: “Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet 

regjistrimi kontabël si më poshtë:- Debitohet llogaria përkatëse e investimeve (grupi 23); 

dhe- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve (klasa 4)”, në KreunIII “Procedurat për 

përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” në pikën 32 përcakton: “Kërkesat për arkëtim mbi debitorët, si dhe detyrimet 

të paraqiten në pasqyrat financiare me vlerën e evidentuar në kohën e lindjes së të drejtës 
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dhe detyrimit. Në zbatim të nenit 61 të ligjit të buxhetit, lidhur më njohjen e të ardhurave dhe 

shpenzimeve në njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të drejtat dhe detyrimet, në fund të 

periudhës raportuese duhet të paraqiten në kontabilitet, si më poshtë: 

- Të drejtat duhet të evidentohen në kohën e lindjes së tyre, ndërsa si të ardhura të njihen 

dhe evidentohen në pasqyrat financiare në çastin e arkëtimit të tyre në llogaritë financiare, 

duke mbajtur nën kontroll evidentimin e të ardhurave me baza rritëse (llogaria 7206, 

“Financim i pritshëm nga buxheti”),të cilat evidentojnë të drejta të njësive të qeverisjes së 

përgjithshme në marrëdhënie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të 

drejta)”). 

- Detyrimet të evidentohen në pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen në 

çastin e ndodhjes si shpenzime, pavarësisht nga data e pagesës së tyre nga llogaritë 

financiare. Në këtë rast,duhet të mbahet nën kontroll evidentimi joreal i detyrimeve në 

marrëdhëniet e shtetit me njësitë eqeverisjes së përgjithshme (llogaria 4341, “Operacione me 

shtetin (detyrime)”). 

 

3.Nënrubrika, aktive afatgjata financiare, ku bëjnë pjesë referencat e llogarive 25 “Huadhënie 

e nën huadhënie” dhe 6 “Pjesëmarrje në kapitalin e vetë”, më 31.12.2020 dhe më 31.12.2021 

paraqitet në vlerën 0 lekë. 

Titulli i gjetjes:Mos kotabilizimi i vlerës monetare 764,579,800 lekë, në llogarinë 26 “Aktive 

afatgjata financiare” si aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës Kanalizime Tropojë 

ShA me NUIS “J69228620Ë” 

 

Situata:Për vitet 2020 dhe 2021 rezultoi se: Bashkia Tropojë, në Qendrën Kombëtare të 

Biznesit, më 31/12/2021 paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës 

Kanalizime Tropojë ShA me NUIS “......Ë” e cila është shoqëri aksionare me objekt 

“Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e 

sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës 

së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. 

Mirëmbajtja e sistemimeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre”. 

Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhen direkt apo 

indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi”. Numri i 

aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 764,579.8 lekë/aksion dhe kapital në vlerë 

monetare prej 764,579,800 lekë. Kjo vlerë e kapitalitme 100% aksione në pjesëmarrje të 

Bashkisë Tropojë në “Ujësjellës Kanalizime Tropojë ShA, në asnjë rast nuk paraqitet në 

aktivet afatgjata financiare të Bilancit kontabël të vitit 2021, më konkretisht në llogarinë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, në kundërshtim me Urdhrin e 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 materialë” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 

“Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”. 

Kriteri:  

Urdhrin e 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 materialë” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin 

Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 “Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”. 

Ndikimi/Efekti:Mos regjistrimi në kontabilitet dhe deformim i informacionit financiar mbi 

gjendjen kontabël të paraqitur në pasqyrat e pozicionit financiare viti 2020 dhe 2021, të llog 
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26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, cka ka sjell një nënëvlerësuar të llog 26 në vlerën 

764,579,800 lekë.  

Shkaku:Mos zbatim i kuadrit ligjorë në fuqi. 

Rëndësia:I lartë 

Rekomandimi:Nënpunësit zbatues të merren masa për sistemimin në kontabilitet dhe 

regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin e aksioneve tek “Ujësjellës Kanalizime Tropojë 

ShA me vlerë 764,579,800 lekë, në debi të llog. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta” dhe 

kredi të llogarisë financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet.  

 

Pasivet afatshkurtra. Sipas pasqyrave financiare gjendja e llogarive kreditore në total 

paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 200,198,386 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në 

vlerën 215,617,019 lekë dhe përbëhet nga llogaritë si vijon: 
 

- Gjendja e llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet 

ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën108,423,719 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

108,423,719lekë. Sipas analizës së gjendjes së kësaj llogarie rezulton se ajo përbëhet nga 24 

fatura të palikujduara për mallra dhe shërbime të 14 furnitoreve në vlerën 26,826,386lekë. Ky 

borxh është krijuar nga tetori i vitit 2017 deri në dhjetor të vitit 2021 sipas bilancit, në mënyrë 

të detajuar paraqitet sipas aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 
 

- Gjendja e llogarisë 42 “Detyrime ndaj personelit” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

12,696,668 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë pagesave të punonjësve të muajit 

Dhjetor për pagat që do të paguhen në Janar të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 431 “Detyrimet ndaj shtetit për tatim taksat” paraqitet në fund të vitit 

2021 në vlerën kontabël 645,774 lekë, e cila rakordon me vlerën sipas listë-pagesave të 

punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar 

të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 435 “Sigurime shoqërore” paraqitet në fund të vitit 2021 në vlerën 

3,737,000 lekë, sipas listë-pagesave të punonjësve të muajit dhjetor 2021 për detyrimet 

tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar të vitit 2022. 
 

- Gjendja e llogarisë 436 “Sigurime shëndetësore” në fund të vitit 2021 është në vlerën 

kontabël 512,738 lekë, sipas listë-pagesave të punonjësve të muajit dhjetor 2021 për 

detyrimet tatimit mbi pagën, që do të paguhen në janar të vitit 2022. 
 

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

2020 në vlerën 31,311,774 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 42,925,841 lekë, e cila 

rakorduar me gjendjen e llogarisë kundërparti 468 “Debitorë të ndryshëm” në aktiv të 

bilancit, ku në mbyllje në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 42,876,907 lekë si dhe llogarinë 

423,429 “Personeli, paradhenie, deficite, gjoba” në vlerën 48,934 lekë në përputhje me 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” i ndryshuar. 
 

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara 

për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

28,728,604 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 34,197,147 lekë. Për këtë gjendje të 

llog 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Tropojë në mënyrë analitike është e 

analizuar sipas aneksit nr. 8 pika 3 bashkëlidhur raportin e auditimit.  

Nga analiza e lloharise 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje”, nuk jep informacion të plotë, 

pasi mungon afati i fillimit dhe mbarimit të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet 
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private. Mungesa e këtij afati, nuk jep mundësi për ndjekjen e grafikut të kthimit të garancisë 

për investimet e marra në dorëzim në mënyrë përfundimtare dhe evidentimin e investimeve të 

pa përfunduara ende. Në pasqyrat financiare të vitit 2021 vlera e llogarisë 466 është në vlerën 

34,197,147 lekë dhe është e analizuar sipas aneksit nr 8 pika 3 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 

 

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në 

vlerën 13,038,473 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 12,284,662 lekë. Për këtë 

gjendje të llog 467 është sipas rakordimit me degën e Thesarit Tropojë në mënyrë analitike, e 

cila paraqitet sipas aneksit nr. 9 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Titulli i gjetjes:Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” për vitin 21 ka 

analizën e saj të detajuar, por një pjesë e të dhënave nuk është e plotë për një numër të 

konsiderueshëm subjektesh, si numri faturës, data e faturës dhe objekti i prokurimit. 

Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” nuk jep informacion të plotë, pasi mungon 

afati i fillimit dhe mbarimit të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet private. 

-Llog.467 –Kreditor të ndryshëm nuk është e plotësuar me historikun e krijimit të këtyre 

detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretëve.  

Situata: 
Gjendja e llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet 

ndaj të tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje 

të vitit 2020 në vlerën108,423,719 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 108,423,719 

lekë. Nga analiza e kësaj llogarie paraqitur nga drejtoria ekonomike kjo llogari përbëhet nga 

detyrimet e njësisë vendore për 44 subjekte, sipas aneksit nr. 7 pika 3 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 

- Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” përfshin garancitë e ngurtësuara 

për investime të kryera. Gjendja e kësaj llogarije paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

28,728,604 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 34,197,147 lekë. Për këtë gjendje të 

llog 466 është bërë raportimi në degën e Thesarit Tropojë në mënyrë analitike është e 

analizuar sipas aneksit nr. 8 pika 3 bashkëlidhur raportin e auditimit.  

Nga analiza e lloharise 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje”, nuk jep informacion të plotë, 

pasi mungon afati i fillimit dhe mbarimit të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet 

private. Mungesa e këtij afati, nuk jep mundësi për ndjekjen e grafikut të kthimit të garancisë 

për investimet e marra në dorëzim në mënyrë përfundimtare dhe evidentimin e investimeve të 

pa përfunduara ende. Në pasqyrat financiare të vitit 2021 vlera e llogarisë 466 është në vlerën 

34,197,147 lekë dhe është e analizuar sipas aneksit nr 8 pika 3 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 

- Gjendja e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në 

vlerën 13,038,473 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 12,284,662 lekë. Për këtë 

gjendje të llog 467 është sipas rakordimit me degën e Thesarit Tropojë në mënyrë analitike, e 

cila paraqitet sipas aneksit nr. 9 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Nga analiza e llogarive të sipërcituara konstatohet se Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 21 ka analizën e saj të detajuar, por një pjesë e të dhënave nuk është e 

plotë për një numër të konsiderueshëm subjektesh, si numri faturës, data e faturës dhe objekti 

i prokurimit. 

Llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” nuk jep informacion të plotë, pasi mungon 

afati i fillimit dhe mbarimit të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet private. 

-Llog.467 –Kreditor të ndryshëm nuk është e plotësuar me historikun e krijimit të këtyre 

detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretëve. Veprimet dhe mosveprimet bien në 

kundërshtim me me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3; 
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pika 1,2, neni 7, 11, 15, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes 

dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

kushtet e kontratës të lidhur midis palëve, si dhe ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për 

menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 12, pika 3, germë “gj”, ku thuhet se nëpunësi 

zbatues përgjigjet për: Garantimin që të gjithë kreditorët të paguhen në kohë dhe në rastet 

kur kreditorët nuk janë paguar apo në rast ankesash për mos pagesë nga kreditorët, nëpunësi 

zbatues duhet t'ia shpjegojë rrethanat nëpunësit autorizues”. Për veprimet dhe mosveprimet e 

mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z. B.F me detyrë ish/Drejtor i Drejtorisë së Financës 

dhe Shërbimit Social dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues z. P.M me detyrë ish/ Përgjegjëse i 

Sektorit të Kontabilitetit dhe zj. A.M me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Kontabilitetit. 

Kriteri: Ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3; pika 1,2, neni 

7, 11, 15, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, kushtet e kontratës të 

lidhur midis palëve, si dhe ligjin nr.10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin”, neni 12, pika 3, germë “gj”. 

Efekti: Mos administrimi i të dhënave në formë shkresore dhe zyrtare, bënë që Drejtoria 

Ekonomike të mos i jap informacionin e duhur Titullarit lidhur me detyrimet, radhën, afatin e 

shlyerjes së tyre.  

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave ligjore lidhur me administrimin e saktë të informacionit 

shkresor për kreditorët dhe mos marrja e masave për likuidimin e tyre. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për plotësimin e listës së kreditorëve me 

të gjithë elementët e duhur, si objektin e prokurimit, numrin e faturës, datën e faturës, etj., 

elementë të cilët identifikojnë plotësisht llojin, kohën e lindjes së detyrimit, arsyen e 

detyrimit që Bashkia Tropojë ka ndaj të tretëve. 

 

Inventarizimi i aktiveve për vitin 2021 Bashkia Tropojë 
Në lidhje me zbatimin e dispozitave ligjore për kryerjen e procedurave të inventarizimit të 

aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara dhe qarkulluese rezultoi se: 

Në bazë të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” është kryer procesi i inventarizimit të aktiveve në fund të vitit 2021 për Bashkinë 

Tropojë dhe Njësite Administrative në varësi. 

Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit per vitin 2021 kane dalë urdhri me nr 259 

datës 27.10.2021 “Per ngritjen e komisioneve të inventarizimit për vitin 2021”. Janë mbajtur 

procesverbale nga çdo komision. Është mbajtur relacion shpjegues për gjendjen e llogarive” 

si dhe procesverbale për propozim për nxjerrjen jashtë përdorimit te materialeve që kane 

humbur funksionin e tyre.  

Sipas procesverbalit të datës 17.01.2022, prane Zyres se Finances, nga punonjesja me detyre 

“Specialiste e Kontabilitetit dhe Aseteve” znj. A. M, në pranine e komisiont: znj A. M, znj. 

E.D, znj. B.S. Nga konstatimi i bere dolem në keto rezultate: 

Llogaria Totali ne flet 
inventari 
2021 

Totali ne regjistrin 
elektronik 
2021 

Diferenca Vlera neto ne 
bilanc 
 

Vlera neto 
regj.elektronik 
 

Diferenca 

218 74604522 74683588 79066 41,682,138 42,687,258 1,005,120 
327 5784236 6,729,094 944858 16,230,389   
202 Nuk ka flete 11,842,980  11,472,824 11,472,824 0 
210 Nuk ka flete 22,460,270  22,460,270 22,460,270 0 
211 Nuk ka flete 10,727,302  10,017,959 10,727,302 709,343 
212 Nuk ka flete 1,389,895,387   1,168,261,128 1,167,660,249 -600,879 
213 Nuk ka flete 20,349,249  1,706,372,666 1,706,969,058 596,392 
214 Nuk ka flete 21,066,098  13,665,972 13,665,972 0 
24 22,009,229 22,009,229  11,771,382 8,757,574 3,013,808 
215 55,949,475 55,949,475  17,617,689 14,165,296 3,452,393 
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Burimi: Drejtoria e financës. 

 

Shënim: Sa më sipër rezulton se diferencat në inventar janë të njëjtat me diferencat e 

konstatuara nga grupi i mëparshëm të cilat janë trajtuar në akt verifikimin e zbatimit të 

detyrave të lëna. 

Për vitin 2021 Me urdhërin nr. 2298 datë 01.07.2021 është ngritur komisioni për verifikimin 

dhe vlerësimin të gjendjes tekniko financiare të automjeteve të bashkisë Tropojë. Me 

shkresën 2558/1 prot datë 14.07.2021 është përgatitur relacioni mbi vlerësimin e nxjerrjes 

jashtë përdorimit të automjeteve në pronësi të Bashkisë Tropojë ku janë evidentuar 9 mjete të 

dëmtuara sipas procesverbaleve përkatëse. Me vendimit nr. 76 datë 31.08.2021 “Për 

miratimin e raportit të vlerësimit të aktiveve për nxhjerjen e tyre jashtë përdorimi të bashkisë 

Tropoje për vitin 2021” konfirmuar nga prefekti i qarku me shkresën nr. 32/69 datë 

17.09.2021 është miratuar procesi i vlersimit të aktiveve për jashtë përdorimit sipas 

procesverbaleve të mbajtura për vitin 2021 për 9 mjete në vlerën historike 18,191,210 lekë. 

Konstatohet se referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion është bërë hyrje në magazine 

e 7 mjeteve me kosto historike 10,659,210 lekë. Aktualisht procesi i nxjerrjes jashtë 

përdorimit të automjeteve në pronësi të Bashkisë Tropojë është ndërprer pasi më shkresën nr. 

521 prot datë 01.03.2022 është informuar Bashkia për nisjen e procedimit penal me nr. 04, të 

vitit 2022 mbi procedurën e ndjekur për nxjerrjen jashtë përdorimit të 9 mjeteve. Ndodhur në 

këto kushte dhe në zbatim të nenit 36 të Kodit të Procedurës Civile, theksohet fakti se “Asnjë 

institucion tjetër nuk ka të drejtë të pranojë për shqyrtim një mosmarrëveshje që është duke u 

gjykuar”. Për këtë arsye, grupi i auditimit në Bashkinë Tropojë, nuk mund të shprehet. 

 

 

Analizë e llogarive sipas zërave të të ardhurave dhe shpenzimeve me klasifikim sipas natyrës 

ekonomike të paqyruara në Formatin nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare”të PF të vitit 

2021 paraqitet në aneksin nr. 10 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

 

Analiza e llogarive të të ardhurave për vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 

976,948,126 lekë, si dhe referuar akt-rakordimit me Degën e Thesarin Tropojë paraqitet më 

poshtë: 

Gjendja e llogarisë sintetike70 “Të ardhurat nga taksat dhe tatimet” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 67,133,129lekë, i cili kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në 

këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë analitike 7002 “Tatim mbi Biznesin e vogël” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në vlerën 2,185,515 lekë e cila përfshin taksën mbi Biznesin e vogël , e cila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

b. Gjendja e llogarisë 7020 “Tatim mbi pasurinë e paluajtshme” pasqyrohet në bilanc për 

vitin 2021 në vlerën 249,170 lekë e cila përfshin taksën mbi ndërtesën dhe truallin, ecila 

rakordon me të njëjtin zë në akt-rakordimin me thesarin. 

c. Gjendja e llogarisë 7035 “Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie” 

pasqyrohet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 17,217,356 lekë e cila përfshin taksa e 

pastrimit, gjelbërimit, ndriçimit, zënie hapësire publike, qiratë për truallin etj. 

- Gjendja e llogarisë71 “Të ardhurat jo tatimore” paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 

31,422,132lekë, i cila kuadron me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas 

kodifikimit të Thesarit. 

a. Gjendja e llogarisë 7109 “Të ardhura te tjera jo tatimore nga ndërmarrjet dhe pronësia” 

paraqitet në bilancin e 2021 në vlerën 3,468,798lekë, e cila përfshin taksën e ndikimit në 



58 
 

infrastrukturë, taksën e tokës, qiratë nga kullotat dhe nga pyjet, i cili kuadron me akt-

rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash sipas kodifikimit të Thesarit. 

b. Gjendja e llogarisë 711 “Shërbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare” paraqitet 

në bilancin e 2021 në vlerën 27,953,334lekë, e cila përfshin tarifat e parkimit, kamat vonesa, 

tarifa transporti, licenca etj. Kjo vlerë me akt-rakordimin me Thesarin në këtë zë të ardhurash 

sipas kodifikimit të Thesarit. 

 

Titulli i gjetjes: Kontabilizimi i gabuar i llogarisë 7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” 

 

Situata:Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2021 rezulton se llogaria 7206 “Financim 

i pritshëm nga buxheti” është në vlerën prej 138,300,561 lekë e cila nuk është e saktë pasi 

nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)” e cila është 

në vlerën 61,259,054 lekë. Sa konstatohet është në kundërshtim me Udhëzimin e MFE nr.8 

datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave 

financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”Aneksi 1 “Analiza e detajuar e 

klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin publik” Pika 3.3 “ Trajtimi kontabël dhe 

funksioni i llogarive të të tretëve (klasa 4) nënpika 8 “Llogaritë e marrëdhënieve me shtetin” 

në të cilën përcaktohet se:  

Llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të drejta)” është një llogari që në PF të sektorit 

publik paraqitet në rubrikën e të drejtave dhe përfaqëson detyrimin që shteti i ka institucionit 

për shpenzime të konstatuara gjatë periudhës ushtrimore, por ende të papaguara (grantet 

korrente apo kapitale merren nga buxheti i shtetit). Raste specifike të tilla mund të jenë këto 

(por jo vetëm) si: pagat dhe sigurimet shoqërore e shëndetësore apo ndonjë detyrim për 

tatimin mbi të ardhurat që konstatohen si shpenzime në muajin dhjetor të vitit, por paguhen 

nga buxheti i vitit të ardhshëm. Veprimet kontabël në lidhje me këtë llogari janë si më poshtë:  

a) Gjatë konstatimit të shpenzimit është bërë veprimi: - Debitohen llogaritë respektive të 

klasës 6, “Shpenzime sipas natyrës”; - Kreditohen llogaritë e detyrimeve për konstatimin e 

detyrimit (42, 43, 40 e të tjera).  

b) Në fund të periudhës duhet të bëhet veprimi: - Debitohet llogaria 4342, “Operacione me 

shtetin (të drejta)”; - Kreditohet llogaria 7206, “Financim i pritshëm nga buxheti”.  

c) Me akordimin e fondeve vitin e ardhshëm dhe ekzekutimin e pagesës bëhet veprimi: - 

Debitohen llogaritë përkatëse të detyrimeve (klasa 4);-Kreditohet llogaria 520, 

“Disponibilitete në thesar”. 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z. B.F me detyrë 

ish/Drejtor i Drejtorisë së Financës dhe Shërbimit Social dhe në cilësinë e nëpunësit zbatues 

z. P.M me detyrë ish/Përgjegjëse i Sektorit të Kontabilitetit dhe zj. A.M me detyrë Përgjegjëse 

e Sektorit të Kontabilitetit. 

Kriteri: UMFE nr. 8, datë 9.3.2018 të MFE “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. 

Efekti: Të dhëna jo të sakta në pasqyrat financiare. 

Shkaku: Mos zbatimi i kërkesave të UMFE nr. 8, datë 9.3.2018 të MFE “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, gjatë hartimit të pasqyrave financiare. 

Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për sistemimin e llogarisë 7206- Financim i 

pritshëm nga buxheti, në mënyrë që këto llogari të pasqyrojnë vlerën e saktë në pasqyrat 

financiare. 

 
 

Analiza e llogarive të shpenzimeve në vitin 2021, të cilat në total janë në vlerën 

632,100,305 lekë paraqitet më poshtë:  
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- Gjendja e llogarisë 600 “Paga, shpërblime e të tjera personeli” për vitin 2021, paraqitet në 

bilanc në vlerën 189,577,437 lekë lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 

189,577,437 lekë diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 601 ‘Kontribute për sigurime” për vitin 2021, paraqitet në bilanc në 

vlerën 31,095,277lekë dhe sipas akt-rakordimit me thesarin është në vlerën 31,095,277lekë , 

diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë 602 “Blerje mallra e shërbime” paraqitet në bilanc për vitin 2021 në 

vlerën 56,664,384 lekë dhe sipas akt-rakordimit me Thesarin është në vlerën 56,664,384 lekë 

, diferenca nuk ka. 

- Gjendja e llogarisë së fondeve 604 “Transferime korente te brendshme” paraqitet në bilanc 

për vitin 2021 në vlerën 70,000 lekë dhe sipas aktrakordimit me Thesarin  

- Gjendja e llogarisë së fondeve 606 “Transferime per Buxhetet familjare e Individe” 

paraqitet në bilanc për vitin 2021 në vlerën 355,970,859 lekë, dhe sipas aktrakordimit me 

Thesarin. 
 

Per vitin 2021 totali i te ardhurave ne vlere është 665,048,416lekë dhe totali shpenzimeve 

eshte 632,100,305lekë. Diferenca e tyre ne vlerën 32,948,111 lekë rakordon me gjendjen e 

llog.85 “Rezultatin e ushtrimit”. 

Gjithashtu gjendja e llogarisë 63 “Ndryshimi i gjendjes së inventarit” është barabartë me 

ndryshimin e gjendjeve të klasës 3 në formatin 1 të bilancit, ku për vitin 2021 është në vlerën 

-1,282,652 lekë. 

 

- Mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës (Paga 

dheshpërblime etj., për Bashkinë Tropojë). 

-Testimi i llogarisë 600 “Pagat dhe shpërblime” 

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Vendim e Kryetarit të Bashkisë nr.08 

datë 15.01.2021 Miratuar në total numri 352. Në administratën e Bashkisë dhe njësitë e saj, 

punonjës me kontrate dhe sezonal 341 punonjësit të QKB dhe Gjendjes Civile 11 punonjës 

gjithsej, janë paguar sipas listë pagesave gjithsej 352 punonjës, nuk ka tejkalim të numrit të 

punonjësve. 

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

miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 

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

sipas vendimeve miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Përgjegjësi i Financës dhe Buxhetit z. P.M deri me date 

29.10.2021 pasi është larguar nga detyre me urdhër  Nr. 117 date 29.10.2021 dhe znj. E. D 

për periudhën në vazhdim i emëruar me urdhër Nr. 124 date 24.11.2021, nga Specialistja e 

pagave dhe nga Kryetari Bashkisë; z. R.B. 

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

Ekonomik z. B.F, Përgjegjësi i financës dhe buxhetit Z. P.M , Specialistja e Pagave znj. B.S 

dhe nga Kryetari Bashkisë; z. R.B. 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjësi i Sektorit të Burimeve 

Njerëzore Znj. K.A. 

B. 2 - Hartimi i listë pagesave mbi bazën e listë prezencave të nënshkruara nga 

përpiluesi, për vitin 2021.  

Me përzgjedhje u audituan listë pagesat e periudhës (Janar dhe Dhjetor 2021) dhe konstatohet 

se ato plotësohen konform rregullave të përcaktuara të cilat janë plotësuar mbi bazën e listë 

prezencave mujore të hartuara nga Përgjëgjesat e Sektorëve dhe te nënshkruara nga 

Përgjegjësi i Sektorit te Burimeve Njerëzore. 
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Ndalesat për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributit të sigurimeve shoqërore të 

punonjësve të Bashkisë Tropojë, janë në përputhshmëri me kërkesat e ligjit nr. 8438, datë 

28.11.2008 "Për tatimin mbi të ardhurat", me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 

“Për mbledhjen e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në 

RSH”.  

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

miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë të sipërcituara. 

Sipas listë pagesave të muajve (Janar dhe Dhjetor 2021) konstatohet se është zbatuar 

struktura sipas vendimeve miratues. 

Listë pagesat janë të firmosura nga Përgjegjësi i Financës dhe Buxhetit z. P.M deri ne datën 

14.10.2021, nga data 14.10.2021 deri ne datën 10.12.2021 janë firmosur nga Drejtori 

Ekonomik z. B.F, Specialistja e pagave dhe nga Kryetari i Bashkise z. R.B. Liste Pagesat e 

Periudhës Dhjetor 2021 janë te Firmosura nga Përgjegjësja e Financës dhe Buxhetit znj. E.D 

dhe specialistja e Pagave znj. B.S dhe nga Kryetari i Bashkisë z. R.B. 

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

Ekonomik, Përgjegjësi i Financës P.M dhe nga Kryetari Bashkisë z. R.B deri në datën 

14.10.2021. Përmbledhësja e periudhës Dhjetor 2021 është firmosur nga Përgjegjësja e 

Financës dhe Buxhetit znj. E.D, nga Specialistja e Pagave znj. B.S dhe nga Kryetari i 

Bashkisë z. R.B. 

Janë mbajtur listë prezencat dhe janë të firmosura nga Përgjegjësja i Sektorit te Burimeve 

Njerëzore Znj. K.A. 

Përveç ndalesave të sigurimeve shoqërore dhe tatimit mbi pagë, janë bërë ndalesa edhe për 

debitorët të përcaktuar në Urdhrin nr. 133 date 30.08.2018 “ Për fillimin e procedurës për 

kryerjen e ndalesave të debitorëve lënë nga Kontrolli i Lartë i Shtetit në ngarkim të 

punonjësve të Bashkisë Tropojë”.  

Bashkisë Tropojë janë kryer këto ndalesa: 

Nr.  Emërtimi  

VITI 2021 
Shuma 

Ndalese 

/mujore 

Periudha  Vlera e 

mbetur  

1  M.B    0 
2  B.B  5817 Janar – Dhjetor  13,857 
3  E. M  6008 Janar – Dhjetor  9,439 
4 Z.I  5326 Janar -Shtator  1,394,512 
5 J.M 1296 Janar – Dhjetor  77,856 

Shënim Znj. Z.I ju është pezulluar ndalesa me Urdherin nr 118 date 29.10.2021 pasi çeshtja 

është në hetim. 

 

Paraqitja në formë tabele e burimit të Financimit. 
000/lekë  

  

 

Plan  

 

 

Fakt  

 

 

%  

 Burimi i financimit   

Trans. e 

Pakush.  

Të 

ardhura  

Trans. e 

Deleguar  

Transfertë 

specifike  

Viti 

2021 

221,559,996 218,802,870 98.7 105,273,496 21,903,000 7,522,000 86,861,500 

 

Realizimi i fondit të pagave, sigurimeve shoqërore dhe fondit të veçantë 000/lekë  

Nr.  Emërtimi  
VITI 2021 

Plani  Fakti  %  
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1  F. Pagave  191,645,996 189,416,510 98.8 

2  F. Sig. Shoq  31,596,000 31,068,360 98.3 

3  F. Veçantë  140,000 70,000 50 

 

Veprimet nëpërmjet magazinës 

-Mbajtja e kontabilitetit për hyrjet dhe daljet e materialeve bëhej në ditarin e magazinës, në 

formë dokumentare dhe informatike. Çdo regjistrim kontabël bëhej sipas dokumentacionit 

bazë si flet-hyrjeve dhe fletë-daljeve të magazinës dhe faturave të shitësit. Dokumentacioni 

bazë ishte i konfirmuar nga magazinieri dhe marrësi në dorëzim. Nga verifikimi i disa 

veprimeve me zgjedhje rezultoi se veprimet ishin kontabilizuar saktë. 

-Fletë daljet e magazinës janë hartuar dhe firmosur nga magazinieri, ku për mallra të 

ndryshëm ishin të shoqëruara me autorizim e plan-shpërndarje të miratuara.  

- Nuk janë mbajtur të dhëna për aktivet për një pjesë të tyre si: viti i krijimit, shtesat dhe 

pakësimet për to, pra nuk është mbajtur një libër i mirëfilltë historik me të gjitha të dhënat e 

aktiveve të trupëzuara sipas modelit klasik të trajtuar më lart, domosdoshmëri kjo për të patur 

një evidentim dhe pasqyrë të plotë në mënyrë analitike të aktiveve në përputhje me gjendjet 

në llogaritë e bilancit në përputhje me kap III pika 30, të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.  

- Janë hapur kartela e zyrave inventarin ekonomik dhe objektet e inventarit të tërhequr nga 

magazina, në mënyrë që sektori ekonomik të sigurojë kontrollin e këtyre vlerave materiale 

gjatë kohës, që ata i kanë në ngarkim dhe të evidentojë nxjerrjen e përgjegjësisë në çdo rast të 

lëvizjeve, të shpërdorimeve, të dëmtimeve apo humbjeve. 

 

Pasqyrat e konsoliduara në nivel të vetëqeverisjes vendore me të gjitha njësitë e 

varësisë. 

Bashkia Tropojë për vitin 2021 nuk ka hartuar pasqyrat financiare të konsoliduara në nivel të 

vetëqeverisjes vendore me të gjitha njësitë e varësisë pasi në periudhën e auditimit 

Konstatohet se Bashkia Tropojë është njësi shpenxuese e vetme.  

 

4.Auditim i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme. 

Për kryerjen e verifikimit të zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm 

nga Kontrolli i Lartë i Shtetit, dërguar në Bashkinë Tropojë me shkresën nr. 1114/7 datë 

04/03/2022. 

1. Hartimi i programit (Plan veprimit) me persona përgjegjës dhe respektimi i afatit 20 ditor 

për zbatimin e rekomandimeve. 

2. Realizimi programit (plan veprimi) e raportimi në KLSH për ecurinë e zbatimit të 

rekomandimeve brenda afatit 6/mujor. 

3. Statusi i rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm. 

 

 

Titulli i gjetjes: Bashkia Tropojë është mjaftuar vetëm me nxhjerjen e urdhrave për zbatimin 

e rekomandimeve të lëna në auditimin e mëparshëm.  

 

Situata:  

Për sa më poshtë 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”, Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit me shkresën nr. 361/20 

datë. 15.09.2021 i ka dërguar Bashkinë Tropojë Vendimin nr. 115, datë 15.09.2021, për 

përmirësimin e gjendjes, janë rekomandojmë zbatimin e masave të mëposhtme 
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a . Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 32 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht 32 masa, nga të pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe janë në proces 

zbatimi 14 masa organizative dhe nuk janë zbatuar 13 masa organizative. 
 

b. Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 3 masa me vlerë 9,587,836 lekë, deri me datë 

15.07.2022, nuk është arkëtuar asnjëlekë, si dhe është në proces vlera 9,587,836 lekë. 
 

c.2. Për shpenzime në kundërshtim me principet e 3 E-tëështë rekomanduar që të arkëtohet 

vlera 26,081,442 lekë si dhe të analizohet vlera 4,750,000 lekë. Nga verifikimi rezultoi se 

është arkëtuar vlera 7,752,632 lekë duke mbetur pa u arkëtuar vlera 18,328,810 lekë si dhe 

është analizuar një masë në vlerën 4,750,000 lekë, e pranuar dhe në zbatuar pjesërisht. 
 

d. Masë Administrative, i është rekomanduarAPP të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të 

vendosë masë administrative me gjobë për 9 persona si dhe përjashtimin e 3 OE nga 

procedurat e prokurimit publik.Nga verifikimi rezultoi se: APP me Vendimin nr. 30 datë 

08.04.2022 ka vendosur mas administrative më gjobë për 9 persona në vlerën 1,020,000 lekë 

dhe kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar persona personat 

për vendimin e APP. Deri në momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë lekë. 

Paralelisht me vendimin e APP është duke u zhvilluar dhe procesi penal ndaj 9 personat e 

poshtëpërmendur. Gjithashtu APP me Vendimin nr. 53 datë 10.06.2022 protokolluar në 

KLSH me shkresën nr. 584 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e masës 

administrative” ndaj ka OE “S” SHPK.- APP me Vendimin nr. 52 datë 10.06.2022 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 585 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e 

masës administrative” ndaj ka OE “V” SHPK.- APP me Vendimin nr. 54 datë 10.06.2022 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 583 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e 

masës administrative” ndaj ka OE “A” SHPK. 
 

e. Masa Disiplinore i është rekomanduar Kryetarit së Bashkisë Tropojë, që ti kërkojë 

Komisionit Disiplinor, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 1 punonjës 

që trajtohet sipas ligjit të nëpunësit. Nga verifikimi rezultoi se z. B.F ka ndërprere 

marredheniet me Bashkinë Tropojë. si dhe të vendos mase disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”, për tre punonjës. Nga verifikimi rezulton se kryetari i 

bashkisë me urdherin nr 243 datë 19.10.2021 ka vendosur mas disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”, për tre punonjës respektivisht; z. P.M, z. F. M dhe z. 

N.A. 

Zbatuar  

 

DREJTIMET E AUDITIMIT: 

1.Hartimi i programit (Plan veprimit) dhe respektimi i afatit prej 20 ditë për kthimin e 

përgjigjes për zbatimin e rekomandimeve, siç është përcaktuar në nenin 15 shkronja (j) 

të ligjit nr.154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të 

Lartë të Shtetit”. 

 

Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Tropojë rekomandimet e auditimi 

me shkresën e saj nr. 361/20 datë. 15.09.2021, protokolluar në bashkinë Tropojë më shkresën 

nr. 935/51 datë 24.09.2021, ndërsa nga Bashkia Tropojë për zbatim e rekomandimeve të 

KLSH është kthyer përgjigje me shkresën e saj nr. 935/53 Prot. datë 11.10.2020. Pra 

përgjigja e Bashkisë për zbatimin e rekomandimeve të KLSH është bërë brenda 20 ditësh, 

pra brenda afatit ligjor të kthimit të përgjigjes prej 20 ditësh. Për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH nga Bashkia Tropojë është hartuar Plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve me 

shkresën nr. 935/52 prot datë 07.10.2021 dhe janë ngarkuar personat për zbatimin e 

rekomandimeve me afate konkrete.  
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Zbatuar 

 

 

2. Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të 

auditimit, për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i mëparshëm (pika 2 e nenit 30 të ligjit nr. 154/2014, datë 27.11.2014“Për 

organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit 

Nga verifikimi rezulton se përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar 

Bashkisë Tropojë, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 361/20 datë. 15.09.2021 dhe duhet të 

raportonte në KLSH brenda 6 muajve ose brenda datës 15.03.2022. 

Nga ana e Bashkisë Tropojë nuk është kthyer përgjigje mbi ecurinë e zbatimit te 

rekomandimeve të KLSH.Pra është nuk është zbatuar afati për raportimin në KLSH mbi 

ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda 6 muajve nga data e njoftimit të Raportit 

përfundimtar të auditimit në KLSH janë shkelur kërkesat e ligjit nr. 154/2014, datë 

27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30-

Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit, pika 2, ku përcaktohet se: Subjekti i audituar, 

brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë të Shtetit 

mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna. 

Pa zbatuar 

 

3-Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të rekomandimeve të 

KLSH, siç përcaktohet në nenin 50 -Auditimi i jashtëm, pika 5, të ligjit nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

 

Nga verifikimi rezulton se Bashkia Tropojë ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 935/52 prot datë 07.10.2021, dhe nuk 

ka raportuar rregullisht në këshillin e njësisë (këshillin bashkiak), në kundershtim me ligjin 

nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, Neni 50-Auditimi i 

jashtëm ku përcaktohet se: 5. Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga 

Kontrolli i Lartë i Shtetit apo auditues të tjerë ligjorë, kryetari i njësisë së vetëqeverisjes 

vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e rekomandimeve të raportit të auditimit dhe 

raporton rregullisht në këshillin e njësisë.  

Pa zbatuar 

 

4. Realizimi i rekomandimeve për masa me karakter organizativ, sipas cilësimeve në 

planin e veprimeve të hartuar nga subjekti i audituar, duke pasqyruar punën e bërë të 

analizuar për rekomandimet e realizuara plotësisht, pjesërisht, në proces realizimi dhe 

sa nga rekomandimet nuk janë pranuar. 

 

A. MASA ORGANIZATIVE: 

Nga KLSH i janë rekomanduar Bashkisë Tropojë 32 masa organizative, të cilat janë 

pranuar plotësisht, nga masat e pranuara janë zbatuar plotësisht 5 masë organizative, 

janë në proces zbatimi 14 masa organizative dhe nuk janë zbatuar 13 organizative Në 

mënyrë të detajuar realizimi i masave organizative paraqitet si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi:Nga auditimi i sistemit të kontrollit të brendshëm në Bashkinë 

Tropojë u konstatuan mangësi në implementimin në praktik të elementëve të këtij sistemi. 

Mjedisi i kontrollit.Mungon një program strategjik dhe vjetor i trajnimit dhe zhvillimit të 

stafit. Politika dhe praktika e burimeve njerëzore nuk garanton ruajtjen dhe zhvillimin 
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profesional të stafit, pasi nuk ka programe trajnimi për punonjësit, për të ngritur në 

vazhdimësi nivelin e tyre profesional. 

Për periudhën 01.01.2019-31.12.2020 kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës 156 punonjës, që 

përbën rreth 45% e numrit total të punonjësve gjë e cila përbën një risk përsa i përket 

përvojës së punës (me detyra të ndryshme si, drejtor ekonomik, specialiste financash, 

përgjegjës shërbimesh, magazinier etj). Punonjësit përpara largimit nuk kanë bërë dorëzimin 

e detyrës me procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së 

krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen e bazës 

së të dhënave për sektorët përkatës të institucionit, krijojnë vështirësi për vazhdimësinë e 

punës së kryer dhe transmetimin e saj nga një punonjës te tjetri. Gjithashtu nuk ka një 

dokument të shkruar (akt të brendshëm administrativ), i cili të përcaktojë detyrimet që ka 

punonjësi dhe veprimet që ai kryen përpara largimit, si dhe detyrat që ka institucioni (njësia e 

burimeve njerëzore dhe financa) në këtë proces. 

-Menaxhimi i riskut. Nga titullari në cilësinë e kordinatorit të riskut dhe menaxherët e tjerë, 

nuk është hartuar strategjia dhe regjistri i riskut, nuk janë identifikuar aktivitete me risk, nuk 

është bërë vlerësimi dhe kontrolli i risqeve që vënë në rrezik arritjen e objektivave dhe 

realizimin me sukses të veprimtarive të strukturave që ata drejtojnë. Mungon dokumenti i 

gjurmës së auditimit dhe listës së proceseve të punës për veprimtaritë kryesore të njësisë 

publike. Megjithëse është ngritur Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk janë miratuar plane 

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

-Veprimtaritë e kontrollit. Nga ana e Titullarit të Bashkisë, nuk janë nxjerrë urdhra me shkrim 

për mënyrën e ushtrimit të veprimtarisë së kontrollit. Nuk ka rregulla të brendshme për 

ruajtjen e aktiveve si dhe për sigurinë e sistemit IT. Mungon sistemi rezervë (back-up) për 

ruajtjen e të dhënave dhe nuk ka rregulla të shkruara për këtë qëllim. Pas shkrirjes së njësisë 

së auditit të brendshëm në vitin 2020 dhe mos lidhjes së kontratës me një njësi tjetër për këtë 

qëllim, kontrollet pas faktit kanë munguar. 

-Informacioni dhe komunikimi. Realizohet sipas shkallës së strukturave, bazuar edhe në 

rregulloren e funksionimit të brendshëm, në zbatim të kërkesave të nenit 23 të ligjit nr. 

10296, datë 8.7.2010. 

Monitorimi i sistemit të menaxhimit financiar dhe të kontrollit. Nuk janë përcaktuar rregulla 

të qarta lidhur me ndjekjen e zbatimit të kontratave të lidhura pas procedurave të prokurimit 

me tender. Për projektet në bujqësi, arsim, urbanistikë, infrastrukturë etj., në rregulloren e 

funksionimit të brendshëm nuk janë përcaktuar detyra për struktura dhe persona konkret për 

ndjekjen e zbatimit të kontratave lidhur me afatet dhe cilësinë e punimeve. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 16, 20, 21, 22, 23 dhe 24 të ligjit nr. 

10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 32. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.1.1 faqe 16-17 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

 

1.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe menaxherët kryesorë të marrin masa për 

implementimin konkret të kërkesave të kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe 

kontrollin në njësinë vendore. Për këtë më parë të kryhen trajnime për njohjen e ligjit 

nr.10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe kërkesat e 

“Manualit për menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Të hartohen rregulla për ruajtjen e 

aktiveve, për llojet e raporteve, frekuencën e raportimit me shkrim te Titullari nga secila 

drejtori/sektor, etj. Të hartohet regjistri i riskut në nivel sektori, drejtorie dhe institucioni, 

gjurma e auditimit dhe lista (harta) e proceseve të punës. 

Deri më 30.11.2021 

1.2. Nga verifikimi rezultoi se:, Në zbatim të rekomandimeve Bashkia Tropojë me shkresën 

nr. 935/52 datë 07.10.2021 ka hartuar planin e veprimit duke ngarkuar personat përgjegjës. 
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Në vijim urdhërit të Kryetarit është miratuar Rregullorja e Brendshme për parandalimin e 

Konfliktit të interesit të miratuar me shkresën e Titullarit nr.764/3 prot, date 28.12.2021. Për 

vitin 2022ka dalë urdhri i datës 08.12.2021“Për ngritjen GMS dhe ekipeve të menaxhimit të 

programeve” I përbër nga 14 anëtarë dhe Kryetar grupi është Titullari i Bashkisë (NA), si 

dhe janë ngritur 16 ekipet e Menaxhimit të Programeve (EMP) për hartimin e PBA 2023-

2025. Për vitin 2022 Bashkia Tropojë është në process të hartimit të regjistrit të riskut nga 

drejtorit. 

Në proces zbatimi 

 

2.Gjetje nga auditimi. Njësia e Auditit të Brendshëm nuk ka kryer auditime në fushat 

kryesore të veprimtarisë së institucionit, të cilat vlerësohen si fusha me risk të lart si: 

prokurimet publike, ngritja dhe implementimi i sistemit të kontrollit të brendshëm, taksat dhe 

tarifat vendore, etj.  

Për këtë arsye kjo njësi nuk i ka dhënë mbështetjen e duhur Kryetarit të Bashkisë për arritjen 

e objektivave, pasi nuk janë kryer auditime bazuar në vlerësimin objektiv të riskut.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e pikës 3 të VKM nr. 83, datë 

03.02.2016, “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në 

sektorin publik”, i ndryshuar, nenin nr. 5 dhe nr. 6 të ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e 

brendshëm në sektorin publik”.  

Nga shqyrtimi i dosjeve të auditimeve të periudhës 01.01.2019-31.12.2020 u konstatua se në 

dosjet e auditimit të vitit 2019 dhe 2020, nuk është bërë kontrolli i cilësisë së auditimit të 

kryer, në kundërshtim me kërkesat e Manualit të Auditimit të Brendshëm i miratuar me 

Urdhrin e Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016, Kap. II, pika 10. 

Nuk ka nxjerrje përgjegjësitë si dhe nuk ka marrje masa për rastet e konstatimeve të 

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

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

kontrollit. Në auditimet e kryera konstatohet se nga Njësia e Auditimit të Brendshëm për 

periudhën 01.01.2019-31.12.2020 nuk është kryer verifikimi i zbatimit të rekomandimeve me 

program tematik të veçantë, gjë që vjen në kundërshtim me Manualin e auditimit të miratuar 

me urdhrin e Ministrit të Financave nr.100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, pikën 4.1.13.2, Raportimi i ndjekjes së 

rekomandimeve. Në disa raste kur janë trajtuar gjetjet dhe rekomandimet nuk janë shoqëruar 

me referencën ligjore përkatëse, neni, pika, Ligje apo VKM, për pasojë një pjesë e këtyre 

rekomandimeve nuk janë të plota. Aktualisht Bashkia Tropojë nuk ka njësi të auditit të 

brendshëm dhe nuk ka lidhur kontratë me institucion tjetër për realizimin e këtij shërbimi. Me 

shkresën nr.2027 prot., datë 15.05.2020 me lëndë “Informacion për sektorin e Auditimit të 

Brendshëm”, është vënë në dijeni Ministria e Financave dhe Ekonomisë për shkrirjen e 

Sektorit të Auditimit të Brendshëm për shkak se nga Titullari është konstatuar performancë e 

dobët në punë dhe është arsyetuar se nëse lind nevoja do të paraqitet projekt-vendim në 

Këshillin Bashkiak, sipas rasteve për të marrë audit të specializuar nga jashtë. 

Shkrirja e Njësisë së Auditit të Brendshëm nga Kryetari i Bashkisë është në kundërshtim me 

nenin 49 të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe pikën 1 të VKM 

nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet se në çdo njësi të vetëqeverisjes vendore 

krijohet njësia e auditimit të brendshëm. 

 (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.1.2 faqe 17-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa për organizimi i shërbimit të 

auditimit të brendshëm në bashki, duke krijuar Njësinë e Auditimit të Brendshëm brenda 

strukturës organizative të Bashkisë Tropojë. Në përzgjedhjen e punonjësve të kihet në 

konsideratë fakti se audituesi i brendshëm duhet të jetë i paisur me certifikatën e “Audituesit 
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të Brendshëm në sektorin publik”. 

Deri më 30.11.2021 

2.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të rekomandimeve Bashkia Tropojë me shkresën nr. 

935/52 datë 07.10.2021 ka hartuar planin e veprimit për zbatimin e rekomandimeve. Nga 

dohumentacioni I vënë në dispozicion rezulton se ky rekomandi nuk është zbatuar, 

konfirmuar me VKB nr.167 datë 24.12.2020 “Për miratimin e buxhetit dhe numrit maksimal 

të punonjësve të Bashkisë Tropojë” për vitin 2021”.  

Pa zbatuar 

3. Gjetje nga auditimi: Disa nga llogaritë kryesore të aktiveve afatgjata nuk paraqesin vlerën 

e saktë, pasi në këto llogari nuk janë përfshirë të gjitha asetet që administrohen nga Bashkia 

Tropojë, si: 

-Llogaria 210 “Toka, troje, terrene”, për të dy vitet 2019 dhe 2020 në pasqyrat financiare ka 

vlerën 22,460,270 lekë, dhe përbëhet vetëm nga dy pasuri.  

Në këtë llogari nuk janë përfshirë tokat, trojet dhe terrenet që njësia vendore ka në fakt si 

pasuri të saj, pasuritë që janë transferuar me VKM të posaçme pranë Bashkisë Tropojë dhe 

pranë ish komunave që tashmë janë pjesë e Bashkisë Tropojë. Nuk është hartuar regjistër i 

aktiveve për këtë llogarinë, ku minimalisht duhet të identifikohej sipërfaqja e pasurisë, 

vendndodhja, statusi i saj (zaptuar ose jo), etj.  

- Llogaria 211 “Pyje, kullota, plantacione” për vitin 2019 dhe vitin 2020 në pasqyrat 

financiare ka vlerën 10,017,959 lekë dhe përbëhet vetëm nga 6 pasuri. 

Nuk është hartuar regjistër i plotë i aktiveve për llogarinë 211, si dhe në vlerën e saj nuk janë 

përfshirë pyjet kullotat dhe plantacionet që njësia vendore ka në fakt si pasuri të saj, të cilat 

kanë kaluar në pronësi të njësisë vendore me VKM nr. 433, datë 8.6.2016 “Për transferimin 

në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit dhe 

aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish- komunave/ bashkive”. 

-Llogaria 212 “Ndërtesa e Konstruksione”, në pasqyrat financiare të vitit për vitin 2020 ka 

vlerën 1,168,261,128 lekë, e cila nuk rakordon me analizën e kësaj llogarie (vlerën e listës 

analitike), e cila jep informacion se kjo llogari përbëhet nga 146 aktive në vlerën neto 

1,108,173,263 lekë. Vlera bruto e kësaj liste në datën 31.12.2020 është 1,329,807,522 lekë, e 

njëjtë me vlerën bruto të trashëguar nga pasqyrat financiare të vitit 2019, pra në listën 

analitike të vitit 2020 nuk janë reflektuar shtesat e bëra gjatë këtij viti. 

Llogaria 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore”, për vitin 2020 ka vlerën neto 1,706,372,666 lekë, 

me një rritje nga viti 2019 në vlerën neto 669,484 lekë, por e pa argumentuar shtesa me listë 

analitike. 

Për periudhën 2019-2020 nuk është kryer inventarizimi i aktiveve të katër llogarive të 

mësipërme, si dhe nuk është ngritur grup i posaçëm pune për vlerësimin e gjendjes aktuale të 

pronës, përgatitjen e dokumentacionit për verifikimin dhe regjistrimin e të gjitha pronave të 

paluajtshme pranë Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ish ZRPP). 

Nuk është krijuar regjistër i aktiveve në formë shkresore, gjendja ekzistuese e këtij regjistri 

është vetëm në formë elektronike.  

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -Përkufizime, pika 1,2, neni 7 - Dokumenti 

kontabël, neni 11 – Qëllimi i pasqyrave financiare, neni 15-Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve;UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik”, kapitulli IV. pika 74, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 71-74 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit) 
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3.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të ngrejë grup pune me specialist të fushës 

për evidentimin e të gjitha aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara (AQT) të cilat janë pasuri e 

Bashkisë, duke evidentuar statusin dhe gjendjen e tyre faktike në teren.  

3.2. Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me strukturat e tjera të bashkisë të 

plotësojë regjistrin e të gjitha aktiveve sipas llogarive përkatëse, i cili të jetë elektronikë dhe 

shkresor dhe të marrë masa për regjistrimin e pronave në ASHK dhe kontabilitet. Për çdo vit, 

të kryhet inventarizimi i këtyre aktiveve. Të argumentohet në analizën e llogarisë 213 

“Rrugë, rrjete, vepra ujore, shtesa neto 669,484 lekë. 

Deri më 31.12.2021 

3.2. Nga verifikimi rezultoi se: Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit për vitin 

2021 kane dalë urdhri me nr 259 datës 27.10.2021 “Për ngritjen e komisioneve të 

inventarizimit për vitin 2021”. Janë mbajtur procesverbale nga çdo komision. Është mbajtur 

relacion shpjegues për gjendjen e llogarive” si dhe procesverbale për propozim për nxjerrjen 

jashtë përdorimit te materialeve që kane humbur funksionin e tyre.  

Sipas procesverbalit të datës 17.01.2022, prane Zyres se Finances, nga punonjesja me detyre 

“Specialiste e Kontabilitetit dhe Aseteve” znj. A.M, në pranine e komisionit: znj A. M, znj. 

E.D, znj. B.S, nga konstatimi i bere nga komisione rezulton diferenca midis inventarit fizik 

dhe inventarit kontabël. Në mënyrë të përmbledhur paraqitet si vijon: 

Llogaria Totali ne flet 

inventari 
2021 

Totali ne regjistrin 

elektronik 
2021 

Diferenca Vlera neto ne 

bilanc 
 

Vlera neto 

regj.elektronik 
 

Diferenca 

218 74604522 74683588 79066 41,682,138 42,687,258 1,005,120 

327 5784236 6,729,094 944858 16,230,389   
202 Nuk ka flete 11,842,980  11,472,824 11,472,824 0 

210 Nuk ka flete 22,460,270  22,460,270 22,460,270 0 

211 Nuk ka flete 10,727,302  10,017,959 10,727,302 709,343 
212 Nuk ka flete 1,389,895,387   1,168,261,128 1,167,660,249 -600,879 

213 Nuk ka flete 20,349,249  1,706,372,666 1,706,969,058 596,392 

214 Nuk ka flete 21,066,098  13,665,972 13,665,972 0 
24 22,009,229 22,009,229  11,771,382 8,757,574 3,013,808 

215 55,949,475 55,949,475  17,617,689 14,165,296 3,452,393 

Burimi: Drejtoria e financës. 

Shënim: Sa më sipër rezulton se diferencat në inventar janë të njëjtat me diferencat e 

konstatuara nga grupi i mëparshëm.  

Në proces zbatimi 

4. Gjetje nga auditimi: Për llogarinë 215 -Mjete Transporti për të dy vitet 2019 dhe 2020, 

nga krahasimi i të dhënave të pasqyruara në aktivin e pasqyrës së pozicionit financiar, me të 

dhënat që jep për këtë llogari analiza e saj (lista analitike), konstatohet se ka diferencë midis 

tyre në vlerën 3,452,393 lekë, e cila është më tepër në pasqyrën e pozicionit financiar 

(bilanc). Sipas shënimeve shpjeguese të bëra në pasqyrat financiare të vitit 2019 dhe 2020 kjo 

diferencë i përket ish komunës Lekbibaj, për shkak të diferencave midis gjendjes kontabël 

dhe gjendjes fizike të mbartura nga kjo ish komunë, por pa dhënë shpjegime konkrete për 

këtë diferencë.  

Lista analitike e llogarisë 215 përbëhet nga 32 mjete, për tetë prej të cilave me vlerë të kostos 

historike 6,791,000 lekë dhe vlerë të mbetur zero lekë (të amortizuara), këshilli bashkiak me 

vendimin nr. 154, datë 23.10.2018 ka miratuar daljen jashtë përdorimit, por ky proces nuk 

është kryer. Me urdhrin nr. 89, datë 20.06.2018 ish kryetari i bashkisë z. B.D, ka urdhëruar 

hyrjen në magazinë të tetë automjeteve, por ky urdhër nuk është zbatuar, duke lënë tetë 

mjetet e mësipërme (sipas listës në aneksin bashkangjitur raportit të auditimit), pa përgjegjës 

material dhe pa i magazinuar, që megjithëse të dëmtuara, bëhen pre e humbjeve pjesore apo 

tërësore.  
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Gjithashtu për llogarinë 24 -Aktive afatgjata te dëmtuara, e cila përfaqëson 4 mjete transporti 

të dëmtuara, u konstatua se vlera neto në pasqyrat financiare është 3,013,808 lekë më e 

madhe se vlera neto që pasqyron analiza e kësaj llogarie. Sipas shpjegimeve të bëra në 

pasqyrat financiare kjo diferencë është e mbartur nga ish komuna Lekbibaj, për të cilën nga 

Bashkia Tropojë nuk u paraqit dokumentacion shpjegues. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -Përkufizime, pika 1,2, neni 7 - Dokumenti 

kontabël, neni 11 – Qëllimi i pasqyrave financiare, neni 15-Inventari i aktiveve dhe 

detyrimeve;UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit 

të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 75-76 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

4.1. Rekomandim: Drejtori Ekonomik të marrë masa për të shpjeguar me dokumentacion 

arsyet e diferencës prej 3,452,393 lekë, midis vlerës që mbartin më shumë pasqyrat financiare 

nga lista analitike, për llogarinë 215 -Mjete transporti, si dhe arsyet e diferencës prej 

3,013,808 lekë që mbartin më shumë pasqyrat financiare nga lista analitike, për llogarinë 24 -

Aktive afatgjata te dëmtuara. 

4.2. Rekomandim: Nga Kryetari i Bashkisë dhe Drejtori Ekonomik të merren masa për 

inventarizimin e tetë mjeteve me vlerë të kostos historike 6,791,000 lekë, të cilat janë 

propozuar për dalje nga përdorimi dhe të përcaktohen personat përgjegjës për ruajtjen e tyre. 

Të përshpejtohen procedurat për nxjerrjen e tyre jashtë përdorimit, bazuar në rregullat në 

fuqi, me qëllim shmangien e humbjeve.  

Deri në 30.11.2021 

4.3. Nga verifikimi rezultoi se: Me urdhërin nr. 2298 datë 01.07.2021 është ngritur komisioni 

për verifikimin dhe vlerësimin të gjendjes tekniko financiare të automjeteve të bashkisë 

Tropojë. Me shkresën 2558/1 prot datë 14.07.2021 është përgatitur relacioni mbi vlerësimin 

e nxjerrjes jashtë përdorimit të automjeteve në pronësi të Bashkisë Tropojë ku janë 

evidentuar 9 mjete të dëmtuara sipas procesverbaleve përkatëse. Me vendimit nr. 76 datë 

31.08.2021 “Për miratimin e raportit të vlerësimit të aktiveve për nxhjerjen e tyre jashtë 

përdorimi të bashkisë Tropoje për vitin 2021” konfirmuar nga prefekti i qarku me shkresën 

nr. 32/69 datë 17.09.2021 është miratuar procesi i vlersimit të aktiveve për jashtë përdorimit 

sipas procesverbaleve të mbajtura për vitin 2021 për 9 mjete në vlerën historike 18,191,210 

lekë. Konstatohet se referuar dokumentacionit të vënë në dispozicion është bërë hyrje në 

magazine e 7 mjeteve me kosto historike 10,659,210 lekë. Aktualish procesi i nxjerrjes jashtë 

përdorimit të automjeteve në pronësi të Bashkisë Tropojë është ndërprer pasi më shkresën nr. 

521 prot datë 01.03.2022 është informuar Bashkia për nisjen e procedimit penal me nr. 04, të 

vitit 2022 mbi procedurën e ndjekur për nxjerrjen jashtë përdorimit të 9 mjeteve. 

Në proces  zbatimi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Lista analitike e llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me 

to” nuk jep informacion të plotë, pasi një pjesë e të dhënave nuk është e plotësuar për një 

numër të konsiderueshëm subjektesh, si numri faturës, data e faturës dhe objekti i prokurimit, 

elementë të domosdoshëm për regjistrimet në kontabilitet dhe për kryerjen e pagesës ndaj 

furnitorit. 

Konstatohet se mungesat e mësipërme në shumicën e rasteve lidhet me punën e 

pakujdesshme të Drejtorisë së Financës për mos regjistrimin e të dhënave të plota në listën e 

detyrimeve, pasi kjo e dhënë mungon në shumicën e objekteve të prokurimit të zhvilluar në 

vitin 2018 dhe 2019 (pra nuk lidhet me mungesë të dhënash në vite, të lëna nga ish komunat 

etj.). 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 3 -Përkufizime, pika 1,2, neni 7 - Dokumenti 
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kontabël, neni 15-Inventari i aktiveve dhe detyrimeve;UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 80-81 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

5.1. Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për plotësimin e listës së kreditorëve 

me të gjithë elementët e duhur, si objektin e prokurimit, numrin e faturës, datën e faturës, etj., 

elementë të cilët identifikojnë plotësisht llojin, kohën e lindjes së detyrimit, arsyen e 

detyrimit që Bashkia Tropojë ka ndaj të tretëve.  

Deri në 30.11.2021 

5.2. Nga verifikimi rezultoi se: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se lista 

analitike e Llog 401-408 nuk është plotësuar me dokumentacioni përkatës pasi janë të lëna 

nga ish komunat 

Pa zbatuar 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se lista analitike e llogarisë 466 “Kreditorë 

për mjetet në ruajtje”, nuk jep informacion të plotë, pasi mungon afati i fillimit dhe mbarimit 

të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet private. Mungesa e këtij afati, nuk jep 

mundësi për ndjekjen e grafikut të kthimit të garancisë për investimet e marra në dorëzim në 

mënyrë përfundimtare dhe evidentimin e investimeve të pa përfunduara ende. 

Në pasqyrat financiare të vitit 2020 vlera e llogarisë 466 është 28,728,604 lekë dhe është e 

analizuar për 81 raste. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr.10296, datë 

8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 12, pika 3, germë “gj”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 80-81 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

6.1. Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkëpunim me Sektorin e Urbanistikës të 

evidentojë subjektet të cilat kanë shlyer detyrimin për të cilin ju është ngurtësuar vlera 5% e 

garancisë së punimeve dhe të bëjë likuidimin e kësaj vlere për subjektet. Ky proces të ndiqet 

në vijimësi, sipas të dhënave që paraqesin kontratat e punimeve, aktet e kolaudimeve, 

procesverbalet e marrjes në përkohshme në dorëzim etj. 

Deri në 30.11.2021 

 

6.2. Nga verifikimi rezultoi se: ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar pasi në 

pasqyrat financiare të vitit 2021 vlera e llogarisë 466 është në vlerën 34,197,147 lekë dhe 

është e analizuar sipas aneksit nr 8 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit, pasi mungon 

afati i fillimit dhe mbarimit të garancisë së vlerës 5% të punimeve për subjektet private.  

Pa zbatuar 

 

7.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare dhe dokumentacionit të 

inventarizimit u konstatua se llogaria 327 –Inventar i imët, ka mospërputhje midis vlerës së 

pasqyruar në pasqyrat financiare, vlerës së komisionit të inventarizimit dhe vlerës së listës 

analitike të kësaj llogaria që administrohet nga Drejtoria Ekonomike. Për vitin 2019 vlera e 

llogarisë 327 sipas rezultateve të inventarizimit është 5,777,588 lekë, sipas analizës së kësaj 

llogarie (listës analitike) është 6,044,150 lekë, ndërsa sipas pasqyrave financiare 12,339,373 

lekë. Vlera në pasqyrat financiare është 6,561,785 lekë më e madhe se vlera e rezultateve të 

inventarizimit dhe 6,295,223 lekë më e madhe se vlera e analizës së kësaj llogarie. 

Për vitin 2020 vlera e llogarisë 327 në pasqyrat financiare është 9,624,803 lekë më shumë se 

vlera e dalë nga rezultatet e procesit të inventarizimit, e cila është 6,605,586 lekë. 

Për të dy vitet 2019 dhe 2020 për llogarinë 327 –Inventar i imëtpasqyrat financiare nuk 

pasqyrojnë vlerën e saktë të pasurisë së institucionit. Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me kërkesat e nenit 3, pika 1, nenin 7, 11, 15 të ligjit nr. 25/2018 “Për 
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kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”; Kap. II, të VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për 

përcaktimin e standardeve dhe rregullave kontabël”; udhëzim e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 

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

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 68-70të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

7.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të analizojë arsyet që sjellin mos rakordimin e vlerës 

së dalë nga procesi i inventarizimit me vlerën e pasqyruar në pasqyrën e pozicionit financiar 

të pasqyrave financiare dhe të marrë masa për sistemimin e llogarisë 327 –Inventar i imët. 

Kjo llogari në pasqyrat financiare duhet të përfaqësohet me vlerën e dalë nga procesi i 

inventarizimit. 

Deri në 30.11.2021 

7.2. Nga verifikimi rezultoi se: Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se ky 

rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar pasi janë diferenca tëkrijuar ndër vite që nga 

pasqyrat financiare të Ish-Komunave dhe të mbartura vit pas viti deri në 2021. 

Pa zbatuar 

 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se Drejtoria Ekonomike në Bashkinë 

Tropojë, për llogarinë -105 -Teprica e Granteve kapitale, nuk ka informacion për justifikimin 

e kësaj vlere të mbartur nga pasqyrat e vitit paraardhës. Për të dy vitet 2019 dhe 2020 kjo 

llogari ka vlerën 67,358,609 lekë. 

Llogaritë 105 mbeten me tepricë në fund të periudhave ushtrimore vetëm në rastet kur grantet 

janë burim për investimet në proces (të papërfunduara ose të pa marra në dorëzim). Në aktiv 

të bilancit këto janë investime në proces në grupin e llogarive 23 dhe mbyllen (kapitalizohen) 

me fondet bazë në kohën kur investimi është përfunduar dhe marrë në dorëzim. 

Por mbështetur në të dhënat e pasqyrës së pozicionit financiare të vitit 2020, shuma e 

llogarisë 230 dhe 231 është 17,138,144 lekë dhe nuk përputhet me vlerën që paraqitet në 

llogarinë 105, e cila mbart një vlerë prej 50,220,465 lekë më shumë se llogaria 230 dhe 231 

së bashku. 

Në pasqyrën e performancës financiare, llogaria 7206- Financim i pritshëm nga buxheti, për 

vitin 2020 ka vlerën 18,501,346 lekë dhe rakordon me shumën e llogarive të pasivit: 42 –

Detyrime ndaj personelit, 431 -Detyrime ndaj shtetit për tatim taksa, 435-Sigurime 

Shoqërore, 436 -Sigurime Shëndetësore, por nuk është përfshirë vlera prej 108,423,719 lekë, 

e llogarisë -Furnitorë e llogari te lidhura me to. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me UMFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme”, aneksi 1 -Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin 

publik, pika 1.1.2/a, si dhe pika 32 dhe 59. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 82-83 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

8.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për argumentimin me analizë 

analitike të vlerës së llogarisë Llogaria 105 -Teprica e grandeve kapitale te brendshme, të 

paraqitur në pasqyrat financiare, si dhe sistemimin e llogarisë 7206- Financim i pritshëm nga 

buxheti, në mënyrë që këto llogari të pasqyrojnë vlerën e saktë në pasqyrat financiare, në 

përputhje me UMFE nr. 8, datë 9.3.2018. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të vitit 2021 

8.2. Nga verifikimi rezultoi se: Drejtoria Ekonomike ka bërë sistemimin e llogarisë 105 

konfirmuar me shkresën nr. 131 prot datë 14.04.2022 të degës së thesarit Tropojë. 

Zbatuar 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditim u konstatua se Drejtoria Ekonomike në Bashkinë 

Tropojë, nuk ka ngritur komision inventarizimi për marrjen në dorëzim të aktiveve të 
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dhuruara në vlerën 9,788,944 lekë, për pajisje të ndryshme për shkollën e mesme “Asim 

Vokshi. Gjithashtu këto aktive nuk janë regjistruar në kontabilitet. Me gjithë konstatimin nga 

ana e komisionit të inventarizimit nëpërmjet shkresës me nr. 1166 prot., datë 28.02.2020, 

procesi ka mbetur i paplotësuar, veprime këto në kundërshtim me kërkesat eudhëzimit nr. 30, 

datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, rubrika -Marrja në 

dorëzim e aktiveve të furnizuara, pika 55, 56, 57 dhe 89. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 

faqe 58-60 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

9.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa për ngritjen e komisionit për 

inventarizimin e aktiveve të furnizuara dhe të pa regjistruara librin e magazinës dhe në 

kontabilitet, në vlerën 9,788,944 lekë.  

9.2.Rekomandim: Bazuar në rezultatet e komisionit të inventarizimit nga Drejtoria 

Ekonomike të merren masa për hyrjen e aktiveve në magazinë, shpërndarjen e tyre sipas 

personave përgjegjës që përdorin aktivin, duke plotësuar kartelat përkatëse. Në rast se gjatë 

procesit të inventarizimit do të konstatohen aktive mangët, të merren masa për nxjerrjen e 

përgjegjësive dhe zhdëmtimin e tyre nga personat përgjegjës. 

Deri në 31.12.2021 

9.3. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i realizuar referuar 

shkresën nr. 1396/10 prot datë 18.03.2022. 

Në proces 

 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan mangësi në procesin e vlerësimit të 

aktiveve për dalje nga përdorimi. Komisioni i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje 

nga përdorimi për vitin 2019, për llogarinë 218 –Inventar ekonomik, ka vlerësuar 679 aktive 

për tu nxjerrë jashtë përdorimit (me destinacion për asgjësim dhe skrap), kryesisht orendi 

shkolle si tavolina, karrige, banka, dollap, krevat hekuri, dyshek, por edhe disa paisje 

informatike si kompjuter, printer e fotokopje. Në datën 31.12.2019, vlera bruto e këtyre 

aktiveve është 18,459,741 lekë, ndërsa vlera e mbetur 9,386,124 lekë.  

Për vitin 2020 komisioni i vlerësimit të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi ka 

vlerësuar 150 aktive të llogarisë ekonomike 218 –Inventar ekonomik (orendi zyre etj.), për tu 

nxjerrë jashtë përdorimit (për asgjësim dhe skrap), në vlerën 1,744,596 lekë, vlerë të mbetur 

338,656 lekë. 

Në listën e hartuar nga komisioni i vlerësimit për të dy vitet 2019 dhe 2020, jo të gjitha 

aktivet që janë vlerësuar për dalje nga përdorimi kanë plotësuar kohën e shfrytëzimit të tyre, 

në bazë të normave të amortizimit, pasi disa aktive nuk janë amortizuar plotësisht, ndërsa disa 

të tjera janë pa vlerë amortizimi, pra vlera bruto është e barabartë me vlerën neto, mungon 

viti i vënies në punë të aktivit, si dhe koha e shfrytëzimit të tij. 

Në procesverbalin e vlerësimit të aktiveve, komisioni i vlerësimit nuk ka shpjeguar kriteret 

mbi bazën e të cilave ka vlerësuar këto aktive për tu nxjerrë jashtë përdorimit (nëse është 

plotësuar koha e shfrytëzimit në bazë të normave të amortizimit dhe nuk mund të riparohen, 

kanë humbur cilësitë e tyre të caktuara fizike etj.). 

Procesverbali i vlerësimit të aktiveve nuk është firmosur nga përgjegjësi material dhe nuk 

është miratuar nga titullari i institucionit. Nga komisioni i vlerësimit nuk është hartuar 

relacioni i vlerësimit të aktiveve, i cili duhet të shpjegojë procedurën e ndjekur për vlerësimin 

e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi, arsyet, efektin ekonomik të masave për riaftësimin e 

tyre dhe propozimin përkatës. 

Pasqyrat financiare të vitit 2020, nuk pasqyrojnë vlerën e saktë të llogarisë 218 - Inventar 

ekonomik. Kjo llogari në pasqyrat financiare ka vlerën bruto 74,744,833 lekë, ndërsa 

rezultatet e inventarizimit janë në vlerën bruto 74,684,359 lekë, pra pasqyrat kanë një vlerë 

bruto 60,474 lekë më shumë se vlera e aktiveve të konstatuara gjatë procesit të inventarizimit. 
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Për sa më sipër është në kundërshtim me udhëzimit të MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, pika 95 e rubrikës “Procesi i vlerësimit 

të aktiveve të propozuara për dalje nga përdorimi në njësi”, pika 102 e rubrikës “Lista e 

aktiveve të identifikuara për vlerësim”, pika 103 e rubrikës “Kriteret për vlerësimin e 

Aktiveve”, pika 104 dhe 105 të rubrikës “Proces verbali i vlerësimit”, pika 106 të rubrikës 

“Relacioni i vlerësimit”, me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, 

neni 3; pika 1,2, neni 7, 11, 15. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 78-80 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

10.1.Rekomandim: Drejtoria ekonomike të marrë masa që në rastet e kryerjes së procesit të 

vlerësimit të aktiveve për dalje nga përdorimi, komisioni i vlerësimit, përpara hartimit të 

kësaj liste të shpjegojë kriteret mbi bazën e të cilave vlerëson aktivet për dalje nga përdorimi, 

të hartohet relacioni i vlerësimit të aktiveve, i cili duhet të shpjegojë procedurën e ndjekur për 

vlerësimin e aktiveve për nxjerrje nga përdorimi, arsyet, efektin ekonomik të masave për 

riaftësimin e tyre dhe propozimin përkatës. Për aktivet të cilat nuk kanë plotësuar normën e 

amortizimit dhe vlerësohen për jashtë përdorimit të dalin përgjegjësitë për pa mundësinë e 

përdorimit të mëtejshëm të aktivit.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

10.2. Nga verifikimi rezultoi se: Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit për vitin 

2021 kane dalë urdhri me nr 259 datës 27.10.2021 “Për ngritjen e komisioneve të 

inventarizimit për vitin 2021”. Janë mbajtur procesverbale nga çdo komision. Është mbajtur 

relacion shpjegues për gjendjen e llogarive” si dhe procesverbale për propozim për nxjerrjen 

jashtë përdorimit te materialeve që kane humbur funksionin e tyre. Me urdhërin nr. 259/1 

datë 25.03.2022 është ndritur komisioni për vlerësimin e aktiveve të propozuara për jashtë 

përdorimit në Bashkinë Tropojë. Aktualisht procesi i nxjerrjes jashtë përdorimit është 

ndërprer referuar procedimit penal nr. 04. të vitit 2022. 

Në proces zbatimi 

 

11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatuan mangësi në procesin e asgjësimit të 

aktiveve. Komisioni i vlerësimit të aktiveve për dalje nga përdorimi për vitin 2019 dhe 2020 

ka përcaktuar se pjesa më e madhe e aktiveve është për asgjësim, ndërsa një pjesë e vogël e 

tyre, si kasafortë, krevat hekuri, etj., janë përcaktuar me destinacion për skrap. Komisioni i 

asgjësimit të aktiveve i ngritur me urdhrin nr.212, datë 10.12.2020, i cili ka asgjësuar si 

aktivet e propozuara për dalje nga përdorimi në vitin 2019 dhe në vitin 2020, ka kryer këtë 

proces, duke i asgjësuar/tjetërsuar të gjitha aktivet (të llogarisë 218 –Inventar ekonomik dhe 

327 –Inventar i imët), pa identifikuar dhe veçuar ato aktive të cilat mund të përdoreshin si 

vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, dhe të shiteshin në ankand (sipas listës 

konkrete të aktiveve, për skrap dhe dru zjarri). 

Nga komisioni i asgjësimit të aktiveve është vepruar në kundërshtim me kërkesat e pikës 109 

të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në 

njësitë e sektorit publik” dhe në kundërshtim me përcaktimin e bërë nga komisioni i 

vlerësimit të aktiveve (i cili ka vlerësuar aktive me destinacion për skrap). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 62-64 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

11.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike dhe komisionet e inventarizimit vjetor të marrin 

masa që në rastet e kryerjes së procesit të asgjësimit të aktiveve, të identifikohen dhe veçohen 

ato aktive të cilat mund të përdoren si vjetërsira/mbeturina/materiale të riciklueshme, të 

vlerësohen për vlerën e tyre, të bëhen hyrje në magazinë dhe të vazhdojnë procedurat për 

shitje në ankand.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

11.2. Nga verifikimi rezultoi se: Titullari për kryerjen e procesit të inventarizimit për vitin 

2021 kane dalë urdhri me nr 259 datës 27.10.2021 “Për ngritjen e komisioneve të 
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inventarizimit për vitin 2021”. Janë mbajtur procesverbale nga çdo komision. Është mbajtur 

relacion shpjegues për gjendjen e llogarive” si dhe procesverbale për propozim për nxjerrjen 

jashtë përdorimit te materialeve që kane humbur funksionin e tyre. Me urdhërin nr. 259/1 

datë 25.03.2022 është ndritur komisioni për vlerësimin e aktiveve të propozuara për jashtë 

përdorimit në Bashkinë Tropojë. Aktualisht procesi i nxjerrjes jashtë përdorimit është 

ndërprerë referuar procedimit penal nr. 04. të vitit 2022. 

Në proces zbatimi 

 

12.Gjetje nga auditimi: Në planifikimin buxhetit vjetor 2019 dhe 2020 edhe pse janë 

planifikuar fonde për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura që i përkasin periudhës përpara 

vitit buxhetor, sërish janë krijuar detyrime të reja, duke mos zgjidhur situatën e detyrimeve të 

prapambetura. 

Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se në datën 31.12.2019 detyrimet e 

prapambetura (shuma e llogarisë 401-408 dhe 467) kanë një vlerë prej 123,151,017 lekë, 

ndërsa në datën 31.12.2020 kjo vlerë është 121,462,192 lekë, duke pësuar ulje vetëm prej 

1,688,825 lekë, ose në masën 1%.  

Planifikimi i të ardhurave që do të realizohen nga burimet e veta gjatë vitit 2019 për 

mbulimin e shpenzimeve buxhetore, në hartimin e buxhetit është llogaritur në vlerën 147,788 

mijë lekë, e cila është një vlerë jo reale, tre herë më e madhe se vlera e të ardhurave të 

realizuara në vitin paraardhës 2017 dhe 2018, ndërkohë që neni 5 i ligjit nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore”, përcakton se në hartimin e buxhetit vjetor duhet bazuar në 

të ardhurat dhe shpenzimet faktike të viteve të mëparshëm. Veprimet e mësipërme janë në 

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

Republikën e Shqipërisë”, nenit nr.52 -Kryerja e shpenzimeve, ligjin nr. 68/2017 “Për 

financat e vetëqeverisjes vendore, pika (a) neni 5. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr. 2 faqe 23-27 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

12.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtoria Ekonomike të marrin masa që 

në hartimin e projektbuxheteve afatmesëm dhe buxhetit vjetor, të planifikojnë fonde për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura dhe pastaj të programojnë shpenzimet për vitin 

buxhetor. Planifikimi i të ardhurave të mos rritet artificialisht për të justifikuar marrjen e 

shpenzimeve, të cilat në fund të vitit nuk likuidohen për mungesë fondesh, por të ky 

planifikim të bëhet mbështetur në burimet reale të pritshme dhe duke marrë në konsideratë 

realizimin e tyre në vitet e fundit. 

Në hartimin e PBA dhe buxhetit të vitit 2022 

12.2. Nga verifikimi rezultoi se: Sipas Vendimit të Keshillit Miratuar me VKB nr. 109, datë 

17.12.2021, Bashkisë Tropojë është akorduar si transfertë specifike fondi 5.377,441 lekë për 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura, duke nisur nga detyrimi më i vjetër i papaguar 

referuar Aktit normativ nr.34 dt 03.12.2021 është parashikuar shlyerja e detyrimeve të 

prapambetura. Gjithashtu sektori i taksave në planifikimin e të ardhurave është bazuar 

kryesisht në realizimin faktik të të ardhurave. 

Në proces zbatimi 

 

13. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mospërputhje në vlerën e detyrimeve të 

prapambetura në pasqyrat financiare me atë të raportuar në MFE, duke u raportuar më pak 

detyrime në MFE, se vlera që paraqesin pasqyrat financiare, konkretisht një diferencë në 

vlerën 13,534,739 lekë më shumë në pasqyrat financiare të vitit 2019 dhe 45,841,455 lekë më 

shumë në pasqyrat financiare të vitit 2020. Në datën 31.12.2019 nga auditimi i pasqyrave 

financiare vlera e detyrimeve të prapambetura është 123,151,017 lekë (llogaria 401-408 -

Furnitorë e llogari te lidhura me to në vlerën 110,112,904 lekë dhe llogaria 467 -Kreditore te 
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ndryshëm në vlerën 13,038,113 lekë). Të gjitha këto detyrime kanë si shkak marrjen e 

angazhimeve buxhetore pa pasur fonde në dispozicion, pasi duhej të mbuloheshin nga të 

ardhurat e veta. Për vitin 2020 vlera e detyrimeve të prapambetura të raportuar në pasqyrat 

financiare është 121,462,192 lekë (llogaria 401-408 -Furnitorë e llogari te lidhura me to në 

vlerën 108,423,719 lekë dhe llogarisë 467 -Kreditore te ndryshëm në vlerën 13,038,113 lekë). 

Konstatohet se gjatë vitit buxhetor nga njëra shlyhen në një masë të caktuar detyrime të 

prapambetura, nga ana tjetër merren angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për 

menaxhimin e sistemit buxhetor në RSH”, i ndryshuar, neni 40 , neni 52, UMF nr. 5, datë 

27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” i ndryshuar, UMFE nr.9, datë 

20.03.2018 “Për procedurat standarde të miratimit të buxhetit”, neni 101 dhe 106. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.2 faqe 31-33 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

13.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtoria Ekonomike, të marrë masa që 

me miratimin e fondeve sipas funksioneve dhe zërave të shpenzimeve, prioritet të kenë 

detyrimet e papaguara të vitit paraardhës dhe mos të merren angazhime te reja buxhetore pa 

pasur fonde në dispozicion, në mënyrë që të mos krijohen detyrime të reja në vijimësi, si dhe 

të sigurojë raportim të saktë të tyre në MFE. 

Deri në 30.11.2021 

13.2.Rekomandim Për detyrimet e prapambetura, të hartohet një grafik për likuidimin e tyre, 

duke zbatuar radhën e pagesave. Të paraqitet në mbledhjen e këshillit bashkiak një material 

për gjendjen e faturave të pa likuiduara si dhe plani dhe grafiku për likuidimin e tyre. 

Deri në 30.11.2021 

13.3. Nga verifikimi rezultoi se: Bashkia Tropojë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit 

ushtrimor detyrime të prapambetura progresive me burim financimi të ardhurat e veta vlerën 

77,234,977 lekë. Nga kjo vlerë në planin e buxhetit vjetor 2021 është planifikuar për likuidim 

gjatë vitit vlera 2,886,100 lekë nga ardhurat e veta dhe nga ministria 5,377,441 lekë, nga 

transferua e pakushtëzuar, nga e cila është likuiduar gjatë fillim viti 2022 vlera 6,459,195 

lekë, kjo për arsyen të mungesë të dokumentacionit. Por gjatë vitit 2021 janë krijuar detyrime 

të reja të prapambetura në vlerën 1,614,240 lekë, duke e çuar në 77,234,977 vlerën e 

detyrimeve të prapambetura me burim financimi të ardhurat e vet.  

Peshën kryesore të detyrimeve që kanë si burim financimi të ardhurat e veta e zënë ato për 

investime në vlerën 66,930,347 lekë, të ndjekura nga detyrime për mallra në vlerën 3,574,046 

lekë, detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore në vlerën 6,730,584 lekë. 

Në proces zbatimi 

 

14.Gjetje nga auditimi: Nga Drejtoria Ekonomike dhe Kryetari i Bashkisë Tropojë për të dy 

vitet 2019 dhe 2020 nuk janë zbatuar detyrimet ligjore për hartimin e raporteve periodike të 

monitorimit për zbatimit të buxhetit, duke mos u kryer konkretisht monitorimi të buxhetit për 

këtë periudhë si për të ardhurat edhe për shpenzimet. Kjo ka sjellë mos informimin e këshillit 

bashkiak për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes 

vendore për vitin buxhetor, si dhe mos marrjen e masave për korrigjimin e buxhetit gjatë vitit, 

gjë e cila ka qenë e nevojshme sidomos gjatë vitit 2019, ku është planifikuar një buxhet mbi 

bazën e të ardhurave të veta jashtë mundësisë reale të njësisë vendore, në vlerën 147,788 mijë 

lekë, tre herë më shumë se vlera e realizuar në vitet e fundit. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenit 44 -Raporti vjetor, të ligjit nr. 139/2015 

“Për vetëqeverisjen vendore, nenin 47 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor, të ligjit 

nr.9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr. 2 faqe 30-31 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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14.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomikedhe Kryetari i Bashkisë Tropojë, të marrë masa që 

brenda datës 31 mars të vitit buxhetor të hartohet raporti për veprimtarinë financiare dhe 

zbatimin e buxhetit të njësisë së vetëqeverisjes vendore, i cili të paraqitet për njohje dhe 

informim në këshillin bashkiak. Gjithashtu të monitorohet ecuria e të ardhurave, duke 

vlerësuar rrisqet që mund të ndikojnë në mosrealizimin e vlerës së planifikuar dhe mbi bazën 

e tyre, brenda muajit qershor të propozojë këshillit bashkiak ndryshimet e nevojshme, me 

qëllim që të korrigjohet niveli i shpenzimeve, në varësi të mundësisë faktike të realizimit të të 

ardhurave, duke eliminuar kështu marrjen e angazhimeve buxhetore për shpenzimet, pa pasur 

fonde në dispozicion. 

Në vijimësi 

14.2. Nga verifikimi rezultoi se: Gjatë vitit 2021 nuk është bërë analiza e zbatimit të buxhetit 

brenda muajit qershor dhe nuk është dalë në konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti 

vjetor 2021 në kundërshtim me Neni 46 -Rishikimi i zbatimit të buxhetit vendor, të ligjit nr. 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”. 

Pa zbatuar 

 

15.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për vitin 2019 dhe 2020 janë kryer 

veprime të shpeshta me para në dorë nëpërmjet arkës, si për pagesa edhe për arkëtime, mbi 

limitin e lejuar dhe në kundërshtim me kuadrin rregullator në fuqi. Për vitin 2019 totali i 

arkëtimeve në arkë ka vlerën 8,407,429 lekë totali i pagesave 8,307,429 lekë, ndërsa për vitin 

2020 totali i arkëtimeve 6,543,708 lekë, totali i pagesave 5,945,836 lekë.Pagesat nga arka 

janë kryer për ndihmën e menjëhershme (të emergjencës) dhe të shpërblimeve të lindjes, 

ndërsa arkëtimet në arkë janë kryesisht detyrimet e taksave e tarifave vendore nga bizneset 

dhe abonentët familjar, vërtetime të ndryshme, pagesat e kopsht/çerdhe, etj., të cilat e kalojnë 

vlerën një mijë lekë, për një pagesë të vetme, e cila është vlera e lejuar ligjore. 

Derdhjet gjatë vitit nga arka në thesar kanë vlera nga 100 mijë deri në 500 mijë lekë, të cilat 

tregojnë se vlerat financiare të mbajtura në arkë janë mbi limitin e lejuar (i cili është deri në 

50 mijë lekë). 

Nuk është monitoruar arka nga nëpunësi zbatues, pasi procesverbalet për përcaktimin e 

gjendjes së vlerave financiare në arkë, janë hartuar nga arkëtari dhe specialisti i financës, por 

jo nga nëpunësi zbatues. 

Për sa më sipër është vepruar në kundërshtim me pikat 63, 64 dhe 78, të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve të njësisë së sektorit publik”, të ndryshuar dhe VKM 

nr. 290, datë 14.6.1993 “Për limitin e arkës në ndërmarrjet shtetërore”, pika nr.3. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 64-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

15.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtori Ekonomik të marrin masa për 

disiplinimin e veprimeve me para në dorë nëpërmjet arkës. Për arkëtimet në arkë, të lejohen 

vetëm veprime me para në dorë për arkëtimin e të ardhurave në vlera më të vogla se 1000 

lekë, ndërsa për pagesat vetëm në formën e paradhënies për udhëtime e dieta. Kryetari i 

Bashkisë të nxjerrë rregulla të shkruara për veprimet financiare më arkë, me të cilat duhet të 

njihet arkëtari dhe struktura e financës. Drejtori ekonomik të kryej monitorimin e gjendjes së 

arkës çdo muaj, duke hartuar procesverbal të përbashkët me arkëtarin. 

Menjëherë  

15.2. Nga verifikimi rezultoi se: Drejtoria Ekonomike ka bërë sistemimin e llogarisë 531 

konfirmuar me shkresën nr. 131 prot datë 14.04.2022 të degës së Thesarit Tropojë. 

Gjithashtu nga Drejtori Ekonomik kryen monitorimin e gjendjes së arkës çdo muaj. 

Zbatuar 
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16.Gjetje nga auditimi: Bashkia Tropojë gjatë vitit 2019 ka shpenzuar për zërin “udhëtim e 

dieta” vlerën 2,296,066 lekë, ndërsa për vitin 2020 ka shpenzuar vlerën 1,410,905 lekë. Edhe 

pse dërgimi me shërbim i punonjësit është i autorizohet nga Kryetari i Bashkisë dhe është 

përcaktuar koha e zgjatjes së shërbimit dhe qëllimi i tij, vlerat e mësipërme janë të 

konsiderueshme duke marrë parasysh se përafërsisht 45% e buxhetit total të bashkisë 

përbëhet nga shpenzimet për ndihmën ekonomike dhe paaftësinë e kufizuar. 

U konstatua se në dy raste nuk janë shlyer detyrimet financiare për këtë zë shpenzimi, ndaj dy 

ish punonjëseve të Njësisë së Auditit të Brendshëm, përkatësisht vlera 47,120 lekë për znj. 

M.G dhe vlerën 34,560 lekë për znj. M.B. Të dy punonjëset kanë ndërprerë marrëdhëniet e 

punës me Bashkinë Tropojë në datën 27.05.2020 dhe kanë dokumentacionin e plotë 

justifikues për përfitimin e vlerave të mësipërme, të cilat i përkasin vitit 2019. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën nr.3 faqe 84-86 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

16.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë duhet të disiplinoj nivelin e shpenzimit për zërin 

“udhëtim e dieta”, duke mos nënvlerësuar nevojën e marrjes pjesë në trajnime, apo takime të 

tjera zyrtare, të nevojshme. Disiplina financiare për këtë zë nuk duhet të ndiqet vetëm për 

periudhën e pandemisë, por edhe pas saj, duke ruajtur një ekuilibër të përshtatshëm midis 

nevojave që ka bashkia për udhëtim e dieta me buxhetin që ka në dispozicion dhe nevojat për 

shpenzim e tjera prioritare.Drejtoria Ekonomike të marrë masa, duke respektuar legjislacionin 

në fuqi, për shlyerjen e detyrimit prej 47,120 lekë për ish punonjësen M.G dhe vlerën 34,560 

lekë për ish punonjësen M.B. 

Deri në 30.11.2021 

16.2. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar pasi 

Drejtoria Ekonomike nuk ka marrë masa për shlyerjen e detyrimit prej 47,120 lekë për ish 

punonjësen M.G dhe vlerën 34,560 lekë për ish punonjësen M.B. 

Pa zbatuar 

 

17. Gjetje nga auditimi: Për disa tregues të të ardhurave, megjithëse janë miratuar nga 

Këshilli Bashkiak në paketën fiskale, Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore nuk ka 

planifikuar dhe pasqyruar të ardhura, ndërsa ka evidentuar planin me 0 (zero), për pasojë 

edhe realizimi është me 0 (zero) konkretisht sa më poshtë; 

-Tarifë për depozitimin e inerteve, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Për qytetarët, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Për operatorët ekonomik, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Tarifa për linjat ajrore e nëntokësore, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Për shërbime në fushën transporti. 

-Për shërbime transporti, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Të tjera, me programimin niveli me 0 (zero). 

-Nga të ardhura jo tatimore, me programimin niveli me 0 (zero): -10 tregues të kësaj tarife, 

me programimin niveli me 0 (zero). 

Në këto kushte, shkaqet dhe arsyet në mos realizimin e të ardhurave nga zbatimi i nivelit të 

taksave e tarifave vendore e gjykojmë se mund të ketë ndikim në: 

- mos planifikimi i drejtë dhe mos përcaktimi i saktë i burimit të krijimit të të ardhurave. 

- planifikimi pa argumentuar, duke marr për bazë veçanërisht për tokën bujqësore të pa 

regjistruar në kadastër. 

- largimi i banorëve dhe mospërdorimi i tokës bujqësore, si dhe mungesa e vullnetit për të 

paguar detyrimet nga kryefamiljarët, pavarësisht përpjekjeve të bëra nga inspektorët e 

terrenit. 

- planifikimi i pa argumentuar duke marrë për bazë familjet sipas gjendjes civile dhe jo 

familjet.  
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, neni 34. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 39-40 të Raportit 

Përfundimtartë Auditimit) 

17.1. Rekomandimi:Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore, të marrë masa për të 

planifikuar dhe realizuar të ardhurat vendore, sipas zërave të përcaktuar në paketën fiskale të 

të miratuar nga Këshilli Bashkiak, duke organizuar edhe mënyrën e vjeljes së secilës taksë.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

17.2. Nga verifikimi rezultoi se: Nga sektori i taksave dhe tarifave vendore në hartimin e 

buxhetit të vitit 2022 është marë në konsiderat si burim i pritshëm i të ardhurave zërat e 

miratuar në paketën fiskale të vitit 2022 sipas VKB nr. 103, datë 03.12.2021. 

Zbatuar 

 

18. Gjetje nga auditimi: Për vitin 2019 ka pasur mosrealizim të planit të përgjithshëm të të 

ardhurave në masën 65.5 %, ose 96,851 mijë lekë më pak se planifikimi, ndërsa për vitin 

2020 me një mosrealizim 14.6%, ose 8,017 mijë lekë. Plani i vitit 2020 është më pak se plani 

i vitit 2019 për 92,788 mijë lekë ose 2.7 herë më i vogël se plani i vitit 2019. 

Të dhënat e mësipërme flasin për një planifikim jo të drejtë të të ardhurave për vitin 2019. 

Planifikimi i të ardhurave për këtë vit tej kapaciteteve arkëtuese të bashkisë në masën 2.7 

herë më shumë, ka ndikuar në mosrealizimin e financimit të investimeve me burim të 

ardhurat e veta për këtë vit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e 

ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 34. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 

faqe 40-43 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

18.1. Rekomandim: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të merren masa për një 

planifikim sa më real të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, duke u mbështetur në 

realizimet faktike të tyre në tre vitet e fundit, në burimet e reja që mund të krijohen, 

mundësitë për arkëtim, si dhe duke vlerësuar rrisqet që cenojnë realizimin e tyre.  

Menjëherë dhe në vijimësi. 

18.2. Nga verifikimi rezultoi se: Me VKB nr. 167 datë 24.12.2020, konfirmuar nga 

Institucioni i prefektit Qarkut Kukës me shkresën nr. 2/6 datë 08.01.2021. është miratuar zëri 

të ardhurat nga burimet e veta të planifikuara për vitin 2021 në vlerën 55,000,000 lekë duke 

u bazuar në realizimin faktik të tre viteve të fundit. 

Zbatuar 

 

19. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Tropojë nuk ka strukture organike për menaxhimin e 

borxhit të taksave dhe tarifave vendore, e cila në bashkëpunim me Sektorin Juridik duhet të 

ndjekë arkëtimin e debitorëve, duke mos zbatuar kërkesat e ligjit nr. 139/2015, “Për 

vetëqeverisjen vendore”, neni 9, “Të drejtat dhe përgjegjësitë”, pika 1/1.1/c. 

Në paketën fiskale të miratuara me VKB nr. 176, datë 23.11.2018 dhe VKB nr. 40, datë 

20.12.2019, është përcaktuar se “...Taksat/tarifat për familjet shlyhet në bazë vjetore dhe 

mblidhet nga administratorët e çdo njësie...”. Në këtë mënyrë Bashkia Tropojë e ka deleguar 

përgjegjësinë e vjeljes të taksës së tokës në Njësitë Administrative. Familjarët njoftohen nga 

Bashkia Tropojë për detyrimet. 

Për kategorinë e taksapaguesve privat është krijuar në mënyrë manuale dhe elektronike në 

formatin Excel regjistri për taksat dhe tarifat vendore, por mungon ky rregjistër, si manualisht 

edhe elektronikisht për kategorinë e taksapaguesve familjar. 

Nuk ka të dhëna për sipërfaqen e ndërtesave përkatëse, sipërfaqen e tokave për çdo familje, 

dhe nuk është bashkëpunuar me Drejtorinë e Përgjithshme te Kadastrës, lidhur me marrjen e 

të dhënave të nevojshme. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 41-43 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 
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19.1. Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa për ngritjen e strukturës për 

menaxhimin e borxhit lidhur me detyrimet që taksapaguesit kanë për taksat dhe tarifat 

vendore.  

19.2. Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për krijimin e 

regjistrit të taksave për kategorinë e taksapaguesve familjar, duke evidentuar të gjitha të 

dhënat e nevojshme si sipërfaqen e ndërtesave, sipërfaqen e tokës bujqësore, truall etj. Për 

këtë të bashkëpunojë me organet të tjera shtetërore që disponojnë këto të dhëna, si Drejtorinë 

e Përgjithshme të Taksës së Pasurisë etj., lidhur me marrjen e të dhënave të nevojshme. 

Menjëherë dhe në vijimësi. 

19.2. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i pa realizuar pasi 

Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të marrë masa për krijimin e regjistrit të taksave për 

kategorinë e taksapaguesve familjar. 

Pa zbatuar 

 

20. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të ardhurave rezultuan 24 debitorë privat pa NIPT, 

për të cilat është llogaritur detyrimi në shumën 2,356,275 lekë, por nuk është realizuar pagesë 

prej tyre. Nga Bashkia Tropojë nuk u paraqitën dokumente për marrjen e veprimeve të 

mëtejshme për këto subjekte. Konstatohet se Struktura Vendore e Apelimit Tatimor, ka 

kërkuar nga Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore të konfirmohet për detyrimet apo 

arkëtimet faktike sipas regjistrit të ardhurave, për subjektet të cilët pretendojnë se i kanë 

shlyer detyrimet e taksave e tarifave vendore, por Sektori i Taksave nuk ka kthyer përgjigje 

për këtë qëllim. Sa më sipër është në kundërshtim me ligjin nr. 9920, datë 19.5.2008, “Për 

procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, neni 40, “Regjistrimi i 

personave, që ushtrojnë veprimtari tregtare dhe jo tregtarë”, pikat 1 dhe 5, detyrën 

funksionale të Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 

faqe 46-48 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1 Rekomandim: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifat Vendore të analizohen debitorët pa 

NIPT, të cilët nuk kanë shlyer detyrimet në shumën 2,356,275 lekë,si dhe të merren masa për 

regjistrimin e tyre në QKB në bashkëpunim me DRT Tropojë. 

Të jepen sqarimet e duhura të kërkuara nga Struktura Vendore e Apelimit Tatimor lidhur me 

gjendjen e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore. 

Deri më 30.11.2021 e në vijimësi 

20.2. Nga verifikimi rezultoi se: Me shkresën nr. 4315 datë 17.11.2021. i jane derguar me 

shkrese zyrtare specialistit të menaxhimit borxhit znj. F.D, debitoret të cilët nuk janë pajisur 

me nipt dhe me shkresën nr, 4408 datë 22.11.2021 i është kerkuar bashkepunim Drejtoris 

Rajonale Kukes. Në vijim të korespondencës (D.R.T.K) me shkresa nr. 2486/1 datë 

02.12.2021 ja ka përcjell për kopetenc structures se verifikimit dhe monitorimit në terren 

rajoni verior Shkoder. Drejtoria e Verifikimit dhe Koordinimit në Terren Shkodër, me 

shkresën nr.495/1 prot., date 17.12.2021 i ka kthyer përgjigje Drejtorisë Rajonale Tatimore 

Kukës, për dijeni Bashkise Tropoje, ku si konkluzion ka cituar se: “Administrata tatimore 

vendore ka të njëtat kompetenca me administraten tatimore qendrore”. Aktualisht sektori i 

taksave dhe tarifave vendore po vazhdon procedurat ligjore deri në regjistrimin në QKB të 

subjekteve. 

Në proces zbatimi 

 

21. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit tëadministruar në dosjen fizike për 

subjektet që kryejnë aktivitet tregtim me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse në përdorim nga konsumatorët 

fundorë dhe tregtim të naftës bruto e nënproduktet e saj e lëndë djegëse të pajisur, apo 
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rifreskimme (licencë/autorizime), u konstatua se për të ardhurat e planifikuara nga zbatimi i 

nivelit të tarifës për pajisje, apo rifreskimin me (licencë/autorizime), këshilli bashkiak ka 

miratuar në paketën fiskale për periudhat ushtrimore vitet 2019 dhe 2020, “Dhënie dhe 

përsëritje e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet dhe vajra lubrifikant”, me nivel tarifë: viti 2019 vlera 2,000,000 lekë dhe viti 2020 

vlera 1,000,000 lekë”. “Dhënie dhe përsëritje e licencave për njësite e shitjes së lëndëve 

djegëse, për veprimtarin e tregtimit për përdorim nga konsumatorët fundor me nivel tarife për 

100,000 lekë në çdo vit”. 

Ky nivel tarife i parashikuar dhe miratuar me VKB nr. 176, datë 23.11.2018 dhe VKB nr. 40, 

datë 20.12.2019, për të ardhurat që do realizohen nga zbatimi nivelit të tarifës për pajisje, apo 

rifreskim me (Autorizim/Licencë), nuk është në përputhje me kriteret e parashikuara në VKM 

nr. 970, datë 02.12.2015“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”, pasi nuk është parashikuar afati i autorizimit si edhe rinovimi për 5 

vite mbi të cilën duhet të planifikohet dhe përllogaritet e ardhura vendore nga ky nivel tarife. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 50-51 të Raportit Përfundimtartë Auditimit). 

21.1. Rekomandimi: Nga Sektori i Taksave dhe Tarifat Vendore të marrë masa që në rastet e 

lëshimit apo rinovimit të licencave/autorizimeve për subjektet që kryejnë aktivitet tregtim me 

pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës bruto e nënproduktet e saj, të përcaktojë 

në këtë dokument afatin 5-vjecar të vlefshmërisë. Për ndjekjen në vijimësi të subjekteve, të 

krijohet rregjister për këtë qëllim, ku të evidentohet data e lëshimit të licencës, data e 

rinovimit etj. 

Deri në 30.11.2021 

21.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të rekomandimeve sektorit i taksave dhe tarifave 

vendore ka krijuar rregjistri e subjekteve që ushtrojnë aktivitet në tregtim me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës bruto e nënproduktet e saj dhe me shkresat nr. 4292-

4292/8 prot., date 15.11.2021 janë derguar njoftim dhe kerkese për pagim detyrimi 

subjekteve debitore. 

Zbatuar 

 

22.Gjetje nga auditimi: Referuar të dhënave të regjistrit të realizimit të prokurimeve për 

periudhën 01.01.2019 – 31.12.2020, u konstatua se nga 17 procedura prokurimi të vlerësuara 

për auditim, me vlerë të lidhjes së kontratës 588,555,120 lekë, janë konstatuar me shkelje të 

aktive ligjore e nënligjore në fuqi, 16 procedura, me vlerë kontrate 579 milion lekë ose 98% e 

vlerës së audituar. Këto shkelje e mangësi rezultojnë në mos argumentimin e kritereve të 

veçanta për kualifikim, vendosjen e tyre jo në lidhje të ngushtë me objektin e prokurimit dhe 

grafikun e punimeve. Vendosja e kritereve në mënyrë të tillë ka sjellë një pjesëmarrje të ulët 

të OE në procedurat e prokurimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me nenin 1 

“Objekti dhe qëllimi”, pika 2 e nenit 2 “Parimet e përzgjedhjes”, pika 1, e nenit 46, të ligjit 

nr. 9643, datë 20.01.2006, ndryshuar si dhe me VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar, Seksioni II, “Informacione të 

veçanta për kontratat”, neni 26 “Kontratat për punë publike”, pika 7 dhe Kreu VII, “Zyrtarët e 

prokurimit dhe zhvillimi i procedurave”, neni 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të 

tenderit”, pika 2, paragrafi 2. (Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 88-170 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

22.1. Rekomandimi: Autoriteti Kontraktor Bashkia Tropojë të analizojë situatën e të nxjerrë 

përgjegjësitë për përcaktimet e gabuara të kritereve të veçanta për kualifikim dhe të marrë 

masa që përcaktimi e kritereve për kualifikim të jetë në lidhje të ngushtë me objektin e 

procedurës së prokurimit.  

Menjëherë 



80 
 

22.2. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar për shkak të 

afatit të shkurtër të auditimit nuk u audituan procedurat e prokurimit për vitin 2021 dhe si 

rjedhoj grupi i auditimit nuk mudnet të dal në një konkuzion. 

Pa zbatuar 

 

23.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurave të prokurimit publik rezultoi 

se operatorët ekonomikë janë shpallur fitues edhe pse kanë mangësi në dokumentacionin e 

paraqitur sipas kërkesave të DST, të miratuara nga Autoriteti Kontraktor dhe Njësia e 

Hartimit të Dokumenteve të Tenderit, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik”ndryshuar dhe aktet nënligjore dalë në zbatim të tij, duke sjellë 

shpalljen e fituesit të procedurës së prokurimit në mënyrë të paligjshme, për vlerë kontrate pa 

TVSh 518,815,711 lekë. 

Kjo anomali për vitin 2019 është konstatuar në 10 procedura prokurimit me shumë të fondit 

limit 99,338,203 lekë, konkretisht:  

-Rikonstruksion rrugë lagjeje “28 Gushti”, B.Curri, me fond limit 17,225,606 lekë; 

-Rikonstruksion i kanaleve vaditëse bashkia Tropojë, me fond limit 4,026,501 lekë; 

-Sistemime lagje “Partizani”, B. Curri, me fond limit 11,221,024 lekë; 

-Rikonstruksion rrugë lagjeje “Dardania”, Bajram Curri, me fond limit 16,347,126 lekë; 

-Rikonstruksion rruga auto Lekbibaj – Curraj Eper, me fond limit 6,666,667 lekë; 

-Punime ndërtimore shkolla e fshatit Shoshan dhe Margegaj, NJA Margegaj; Buçaj, Aste dhe 

Kovaç, Nj. Ad. Tropojë Fshat, me fond limit 2,032,082 lekë; 

-Rikonstruksion i shkollës Tinka Kurti, Lekbibaj, me fond limit 24,879,202 lekë; 

-Sistemime Fshati Margegaj, NJA Margegaj dhe qyteti Fierzë, NJA Fierzë, me fond limit 

2,823,771 lekë; 

-Ndërtim i rrjetit shpërndarës të ujësjellësit të fshatit Kasaj, Tropojë, me fond limit 9,927,191 

lekë; 

-Ndërtim Ura, NJA Bujan; Fshati Vrane, NJA Lekbibaj, Fshati Bukovë, NJA Llugaj; -Lagje 

Iberhasaj, NJA Tropojë Fshat, me fond limit 4,189,033 lekë; 

Kjo anomali për vitin 2020 është konstatuar në 3 procedura prokurimit me shumë të fondit 

limit 419,477,508 lekë, konkretisht:  

-Rikonstruksion i 5 Segmenteve Rrugore fshati Gri, Bujan, Cërrnicë, me fond limit 

343,905,073 lekë. 

-Rikonstruksion i kompleksit sportiv të lojërave me dorë, me fond limit 17,814,500 lekë. 

-Ujësjellësi i fshatit Dragobi, me fond limit 57,757,935 lekë. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 4 faqe 88-170 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

23.1.Rekomandim:Kryetari i Bashkisë Tropojë të analizojë situatën dhe të nxjerrë 

përgjegjësitë për kualifikimin dhe shpalljen fitues të operatorëve ekonomik të cilët nuk 

plotësojnë kriteret e DST. Të merren masa për eliminimin këtyre praktikave në të ardhmen.  

Menjëherë  

23.2. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar për shkak të 

afatit të shkurtër të auditimit nuk u audituan procedurat e prokurimit për vitin 2021 dhe si 

rjedhoj grupi i auditimit nuk mudnet të dal në një konkuzion. 

Pa zbatuar 

 

24. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Shkolla Asim Vokshi-Palestër dhe terrene sportive dhe sistemime të jashtme "Asim Vokshi, 

Bashkia Tropojë, u konstatua se situacioni pjesor progresiv, ishte i pashoqëruara me libreza 

masash pjesore, veprim i cili është në kundërshtim Udhëzimin Nr. 2, datë 13.5.2005 “Për 

zbatimin e punimeve të ndërtimit” Kreu II, pika 8.1; "Situacionet pjesore hartohen në lloje, 
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zëra, sasi, çmim e vlerë, sipas kontratës dhe ndryshimeve të urdhëruara nga investitori" dhe 

Udhëzimin nr. 3, datë 15.02.2001 të Këshillit të Ministrave “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin 

e punimeve të ndërtimit”, pika 3.3. Në dosjen teknike administrohet vetëm libreza e masave 

përfundimtare e cila korrespondon me situacionin përfundimtar. Nga verifikimi në terren i 

palestrës dhe i sistemimeve të territorit, u konstatuan disa defekte në punimet e parketit dhe të 

shtresave të pllakave granili me bojë. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4.4 faqe 173-175 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

24.1. Rekomandim: Nga Bashkia Tropojë në të ardhmen të marren masa që kontratat e 

punimeve civile, situacionet pjesore të shoqërohen me libreza masash, në mënyrë që pagesat 

të argumentohen mbi bazën e volumeve të llogaritura. 

24.2. Rekomandim: Bashkia Tropojë të marrë masa për korrigjimet e defekteve në punimet 

e parketit dhe të shtesave të pllakave granili me bojë, në fazën garancisë së punimeve nga 

sipërmarrësi, sipas përcaktimeve ligjore të kontratës së punimeve. 

Menjëherë 

24.3. Nga verifikimi rezultoi se: Në përbërje të Grupit të auditimit nuk kishte inxhinier si dhe 

nuk u be e mundur auditimi i zbatimit të punimeve, si rjedhoj ky rekomandim do të 

konsiderohet i pa zbatuar dhe do të rikërkohet.  

Pa zbatuar 

 

25. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i aplikimeve për leje ndërtimi, u konstatua se janë 

dhënë leje ndërtimi në mos përmbushje të kritereve të përcaktuara në ligj dhe më konkretisht: 

1-Leja e zhvillimit nr..., datë 14.12.2018 dhe leja e ndërtimit nr.... prot., datë 28.05.2019 me 

objekt: “Për ndërtim të ri me sipërfaqe më të madhe se 250 m2 për objekt banimi dhe 

shërbimi 6 kat + nënçati dhe 2 kat bodrum”, leje e cila është dhënë pa u kryer më parë 

oponenca teknike, kur vlera e investimit e kalon shumën prej 100,000,000 lekë. 

2-Leja e zhvillimit nr.... prot., datë 22.02.2019 dhe leja e ndërtimit me nr...., datë 22.07.2020, 

me objekt: “Për banim 2 kat mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, një kat nënçati dhe mur rrethues, 

leje e cila është dhënë pa marrë më parë miratimin nga ZVRPP Tropojë se prona e përcaktuar 

për zhvillim është në pronësi të subjektit zhvillues. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.6 faqe 

206-210 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

25.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit 

të Territorit, të bashkërendojnë punën, të vlerësojnë dhe të marrin në konsideratë mendimet e 

autoriteteve publike kompetente gjatë aplikimit, duke verifikuar edhe vërtetësinë e 

dokumentacionit të paraqitur nga aplikantët, përpara miratimit të lejeve. 

Në vijimësi 

25.2. Nga verifikimi rezultoi se: nga verifikimi rezultoi se per vitin 2021 është miratuar një 

leje ndërtimi me sipërfaqe mbi 250 metra e cila e kalon vlerën investimit prej 100,000,000 

lekë. Në sistemin elektronik E-leje leja e ndërtimit është miratuar mbas vendimeve të 

autoriteteve publike kompetente si dhe në sistem ndodhet oponenca teknike.  

Zbatuar 

 

26.Gjetje nga auditimi: Në bazë të programit të auditimit nr. 1475/1, datë 31.12.2018 të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Bashkia Tropojë është audituar për periudhën nga data 

01.01.2017 deri në datën 31.12.2018. Me shkresën nr. 1475/7 prot., datë 27.07.2019 është 

dërguar raporti përfundimtar i auditimit dhe rekomandimet. Zbatimi i rekomandimeve është 

audituar në bazë të programit të auditimit nr.1082 prot., datë 28.12.2019.  

Në shkresën nr. 1082/48 prot., datë 05.06.2020, KLSh ka dërguar në Bashkisë Tropojë 

raportin përfundimtar të auditimit, në të cilin ka ri kërkuar zbatimin e rekomandimeve të cilat 

kanë qenë të pa zbatuara dhe në proces zbatimi. 
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Në këtë raport auditimi nga KLSH është konstatuar se nga 15 masa organizative të 

rekomanduara në vitin 2019, janë zbatuar plotësisht 2 masa, janë në proces zbatimi 7 masa 

dhe nuk janë zbatuar 6 masa, (pa zbatuar rekomandimet nr.1, 3,7,8,9 dhe 14).  

- Nga auditimi aktual u konstatua se nga 13 masat organizative të ri kërkuara për zbatim (7 

masave të cilat kanë qenë në proces zbatimi dhe 6 masave të pa zbatuara), është zbatuar 

plotësisht një masë, pa zbatuar pesë masa, janë në proces zbatimi 7 masa. 

- Nga 6 masa për shpërblim dëmi në vlerën 11,473,160 lekë, është zbatuara një masë në 

vlerën 1,240,388 lekë, pa zbatuar një masë dhe në proces zbatimi katër masa, por pa 

finalizuar arkëtim. Si përfundim vlera e pa arkëtuar është 10,232,772 lekë. 

-Nga dy masa për mungesë të ardhurash, një prej tyre është e pa zbatuar, ndërsa një masë 

është në proces zbatimit. 

-Nga tre masa për eliminimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike, 

është zbatuar një masë, pa zbatuar një masë dhe në proces zbatimi një masë.  

-Në zbatim të kërkesës së KLSh për mangësitë e konstatuara në procedurat e prokurimit 

publik, APP me vendimin nr. 66 data 28.10.2019 ka vendosur 7 masa dënim me gjobe për 7 

persona në shumën 610,000 lekë. Bashkia Tropojë ka zbatuar katër masa në vlerën 340,000 

lekë, një masë në vlerën 90,000 lekë është në proces gjyqësor, dy masa në shumën 180,000 

lekë janë në proces zbatimi (është kryer vetëm njoftimi). 

- KLSh i ka rekomanduar, Kryetarit të Bashkisë Tropojë, t’i kërkojë Inspektoratit Kombëtar 

të Mbrojtjes Territorit (IKMT), të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të vendosë masë 

administrative me gjobë për 1 mbikëqyrës dhe 1 kolaudator punimesh. Nga auditimi kjo masë 

u konstatua e pa zbatuar. 

- Nga 33 masa disiplinore të rekomanduara nga KLSh, rezultojnë e pa zbatuar masat 

disiplinore për një punonjës. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.5 faqe 179-206 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

26.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm. Të marrë masa 

të përshpejtuara për zbatimin e rekomandimeve që janë ende të pa zbatuara dhe në proces 

zbatimi. 

Sektori juridik të ndjek të gjitha procedurat e duhura ligjore për arkëtimin e vlerës 10,232,772 

lekë për shpërblim dëmi të lëna nga KLSh. 

Në vijimësi 

26.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të planit të rekomandimeve të KLSH me nr. 361/20 

datë 15.09.2021 si dhe Planit të veprimit nr. 935/52 datë 07.10.2021 janë ngarkuar drejtorit 

përkatëse mbi zbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH. Gjendja e tyre paraqitet si më 

lartë.  

Në proces zbatimi 

 

 

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI 

Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur 

në nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në 

Republikën e Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë 

Publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi 

gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e 
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tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi 

zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me 

qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 9,587,836 lekë si më poshtë: 

Nga verifikimi rezultoi se vlera 9,587,836 lekë nuk është kontabilizuar dhe pasqyruar në 

llogarinë 468 –debitorë të Pasqyrave Financiare më datën 31.12.2021 (bilanci vjetor 2021)  

Nga verifikimi rezultoi se nga vlera e rekomanduar nga KLSH prej 9,587,836 lekë 

Deri më datën 15.07.2022 nuk është arkëtuar asnjë lekë. 

 Kanë mbetur pa u arkëtuar vlera prej.......................................................9,587,836 lekë 

 Nga të cilat: 

-Në proces arkëtimi 3 rekomandime në vlerën............................................9,587,836 lekë 
 

Në mënyrë tabelore rekomandimet, arkëtimet dhe natyra e rasteve të mos realizimit paraqiten 

në pasqyrën e mëposhtme: 
 

Nr 
Emër 

Mbiemër/Subjekti 

N
u
m

ri
 r

ek
m

an
d
im

it
 

si
p
as

 s
h

k
re

 

(V
en

d
im

it
 

Natyra e 

Shkeljes 

R
ek

o
m

an
d

u
ar

 

G
ji

th
se

j 
n
ë 

L
ek

ë 

N
u
k
 P

ra
n
o

h
en

 n
g
a 

S
u
b
je

k
ti

 

Ja
n
ë 

p
ra

n
u
ar

 

N
ë 

le
k
ë 

Nga të pranuarat: 

A
rk

ët
u
ar

 D
er

i 

1
5
.0

4
.2

1
 

Në 

Proces 

Arkëtim 

Në 

Proces 

Gjyqësor 
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Njoftime e 

s'kanë 

Paguar 

a B c d 1 2 3 (2-1) 4 5 6 7 

1 “A” ShPK 1.1 

Skualifikuar 

pa 

drejtësisht 

OE 

8,196,700      8,196,700 

2 “A” ShPK 2.1 
Punimeve 

të pakryera 
818,000      818,000 

3 “F” ShPK 3.1 
Tepër 

preventivit 
573,136      573,136 

 

1.Gjetje nga auditimi: Në auditimin e procedurës me objekt “Shkolla Asim Vokshi – 

Palestër dhe terrene sportive dhe sistemime të jashtme në gjimnazin “Asim Vokshi”, 

zhvilluar në vitin 2019, me fond limit 50,319,591 lekë pa TVSh, nga KVO është kualifikuar 

dhe propozuar për tu shpallur fitues OE “A” ShPK, me vlerën më të lartë të ofertës 

ekonomike prej 50,269,533 lekë pa TVSh, i cili nuk plotëson kriteret e vendosura në DST 

dhe është ofertë më e lartë se vlera e ofertës së s’kualifikuar padrejtësisht. 

Nga KVO është s’kualifikuar padrejtësisht oferta me vlerë 42,072,833 lekë pa TVSh, e 

paraqitur nga BOE “H” shpk & “S” ShPK, e cila ka një vlerë prej 8,196,700 lekë më të ulët 

se vlera e OE “A” ShPK të shpallur padrejtësisht fitues. Veprimet e mësipërme kanë 

shkaktuar dëm ekonomik në vlerën 8,196,700 lekë, si diferencë midis dy ofertave dhe janë 

kryer në kundërshtim me ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, germa (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 “Parimet e 

përzgjedhjes” germa (a), (b) dhe (c), me nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve”, nenin 53 

“Shqyrtimi i ofertave” dhe nenin 55 “Kriteret e përcaktimit të ofertës fituese”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4 faqe 110-115 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë, të analizojë shkaqet që kanë çuar në 

kualifikimin e padrejtë të OE “A” ShPK, dhe në s’kualifikimin e padrejtë të BOE “H” 

ShPK& “S” ShPK, me ofertë më të ulët, veprime të cilat kanë shkaktuar dëm ekonomik në 
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vlerën 8,196,700 lekë. Të ndjek të gjitha procedurat e duhura ligjore për arkëtimin e vlerës 

8,196,700 lekë, në vlerë të barabartë prej 2,732,233 lekë nga anëtarët e komisionit të 

vlerësimit të ofertave si vijon: z. R.I, me detyrë ish Drejtor Ekonomik, ndërprerë 

marrëdhëniet e punës, z. R.B, me detyrë ish Z/Kryetar i Bashkisë, ndërprerë marrëdhëniet e 

punës, z. Z.Ç, me detyrë ish Drejtor i Shërbimeve Mbështetëse, ndërprerë marrëdhëniet e 

punës. 

Deri më 31.12.2021 

1.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të rekomandimeve të KLSH, zyra juridike ka 

njoftuar subjektet debitorë konkretisht: 

1. Me shkresën nr. 394 datë 20.01.2022 është njoftuar z. Z. C për detyrimet e lëna nga KLSH 

duke i nisur dhe faturën për arkëntim nr. 14 datë 20.01.2022 në vlerën 2,732,233. 

2. Me shkresën nr. 393 datë 20.01.2022 është njoftuar z. R. I për detyrimet e lëna nga KLSH 

duke i nisur dhe faturën për arkëntim nr. 15 datë 20.01.2022 në vlerën 2,732,233. 

3. Me shkresën nr. 395 datë 20.01.2022 është njoftuar z. R. B për detyrimet e lëna nga KLSH 

duke i nisur dhe faturën për arkëtim nr. 16 datë 20.01.2022 në vlerën 2,732,233. 

Në vijim të korespondencës nga personat e sipërcituar është bërë ankim në Bashkinë Tropojë 

sipas shkresën nr. 540 prot., datë 28.01.2022 dhe bashkia Tropojë me vendimin nr. 12 nr. 

540/1 prot., datë 28.02.2022 ka vendosur mospranimin administrativ të paraqitur nga z. R. I 

me detyrë ish Drejtor Ekonomik, z. R. B me detyrë zv/ Kryetar dhe z. Z. C me detyrë ish 

drejtor i shërbimeve Mbështetëse. Deri në momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë 

lekë. 

Në proces zbatimi 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Shkolla Asim Vokshi-Palestër dhe terrene sportive dhe sistemime të jashtme Asim Vokshi, 

Bashkia Tropojë, me vlerë të kontratës 59,441,140 lekë me TVSh, nga operatori ekonomik 

“A” ShPK, rezultuan mbivendosje të proceseve të punimeve në zërin “Suvatim me grafiato”, 

e cila mbivendoset punimeve të veshjes së fasadës, për shkak të pasaktësisë së preventivit, në 

të cilën sipërmarrësi ka likuiduar më tepër sasinë prej 818 m2 me çmimin 1,000 lekë/m2, ku 

rezulton vlera prej 818,000 lekë pa TVSH është dëm ekonomik. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4.4 faqe 173-177 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

2.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa duke ngritur grup pune të 

veçantë me specialistë të fushës, për të përcaktuar shkaqet që kanë çuar në pasaktësinë e 

preventivit dhe të kërkojë likuidimin e vlerës prej 818,000 lekë pa TVSh nga operatori 

ekonomik “A” ShPK. 

Deri më 30.11.2021 

2.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të rekomandimeve të KLSH, zyra juridike me 

shkresën nr. 4494 prot datë 26.11.2021 ka njoftuar OE “A” SHPK mbi detyrimet e 

konstatuara nga KLSH duke I nisur dhe faturën për arkëtim me nr. 630 datë 24.11.2021 në 

vlerën 818,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë lekë. 

Në proces zbatimi 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion rrugë lagja 28 Gushti "Bajram Curri", me vlerë të kontratës 20,543,366 lekë 

me TVSH, nga operatori ekonomik “F” ShPK, rezultuan diferenca në volume pune të 

paargumentuara apo të pa justifikuara, në vlerën 573,136 lekë pa TVSH, dëm ekonomik,në 

zërin e punës “Shtresë me çakëll mbeturine kave t=20 cm, përhapur e ngjeshur me makineri". 

(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4.4 faqe 177-179 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 
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3.1. Rekomandim: Bashkia Tropojë të marrë masa, të ngrejë grup pune të veçantë me 

specialistë të fushës, për të përcaktuar shkaqet që kanë çuar në pasaktësinë e preventivit dhe 

të kërkojë likuidimin e vlerës prej 573,136 lekë pa TVSh nga operatori ekonomik “F” ShPK. 

Deri më 30.11.2021 

3.2. Nga verifikimi rezultoi se: Në zbatim të rekomandimeve të KLSH, zyra juridike me 

shkresën nr. 4494 prot datë 26.11.2021 ka njoftuar OE “F” SHPK mbi detyrimet e 

konstatuara nga KLSH duke i nisur dhe faturën për arkëtim me nr. ... datë 24.11.2021 në 

vlerën 573,136 lekë. Deri në momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë lekë. 

Në proces  zbatimi 

 

C. MASA PËR ELIMIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE 

 

1.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të procedurës për leje ndërtimi u konstatua 1 

leje zhvillimi dhe ndërtimi në kundërshtim me ligjin nr.107 datë 31.07.2014“Për Planifikimin 

dhe Zhvillimin e Territorit” të ndryshuar, nenet 34 dhe 35 të VKM nr. 408, datë 13.05.2015 

“Për miratimin e Rregullores së Zhvillimit të Territorit” si dhe në kundërshtim me ligjin 

nr.95/2018 datë 03.12.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr. 9632 datë 30.10.2006 

“Për sistemin e taksave vendore” duke shkaktuar kështu diferenca në pagesën e taksës së 

ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja në vlerën 85,202 lekë, specifikuar 

respektivisht për secilën leje si më poshtë: 

1-Leja e zhvillimit nr...., datë 14.12.2018 dhe leja e ndërtimit nr. ..., datë 22.07.2020 me 

objekt: “Për banim 2 kat mbi tokë dhe 1 kat nën tokë, një kat nënçati dhe mur rrethues me 

diferencë në Taksën e Ndikimit në Infrastrukturë të papaguar prej 85,202 lekë. 

Këto leje janë miratuar pasi është bërë pagesa dhe ngarkimi në sistemin e-leje të faturës për 

Taksën e Ndikimit në Infrastrukturë, një pagesë e keq llogaritur dhe në kundërshtim të plotë 

me ligjin nr.95/2018 datë 03.12.2018 “Për disa ndryshime dhe shtesa të ligjit nr.9632 datë 

30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.6 faqe 206-

210 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

1.1Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa duke ndjekur të gjitha 

procedurat e nevojshme ligjore, për arkëtimin vlerës 85,202 lekë, si diferencë e papaguar për 

shkak të keq llogaritjes së taksës së ndikimit në infrastrukturë. 

Deri më 30.11.2021 

1.2. Nga verifikimi rezultoi se: Ky rekomandim do të konsiderohet i pa zbatuar pasi deri në 

momentin e verifikimit nuk na u paraqit ndonjë faturë për likuidimin e TNI. 

Pa zbatuar 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit tëadministruar në dosjen fizike për 

subjektet që kryejnë aktivitet tregtim me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, 

për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse në përdorim nga konsumatorët 

fundorë dhe tregtim të naftës bruto e nënproduktet e saj e lëndë djegëse të pajisur, apo 

rifreskimme (licencë/autorizime), rezultuan diferenca në pagesë me nivelin e tarifës sipas 

VKM nr. 344, datë 19.4.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në Vendimin nr. 970, datë 

2.12.2015, të Këshillit të Ministrave, “Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për 

dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, në shumën 

1,000,000 lekë. Mos aplikim i saktë i tarifës për pajisje me autorizim, ka çuar në mungesë të 

ardhurash në shumën5,940,000 lekë, në kundërshtim me nenin 70 pika 3 “E drejta për të 
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nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

tatimore në R.SH”, i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 53-55 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit) 

2.1. Rekomandim: Bashkia Tropojë, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë 

njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në 

R.SH” i ndryshuar, të marrë masa për të kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë në rrugë 

ligjore arkëtimin e vlerës prej 5,940,000 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit ndaj debitorëve. 

Deri më 30.11.2021 

2.2. Nga verifikimi rezultoi se: Me shkresat nr. 4292-4292/8 prot., date 15.11.2021 janë 

derguar njoftim dhe kerkese për pagim detyrimi subjekteve debitore, deri në momentin e 

verifikimit është arkëtuar vlera 3,340,000 lekë duke ngelur pa u arkëtuar vlerë 2,600,000 lekë 

për 3 subjekte respektivisht.  

1.”H” shpk në vlerën 900,000 leke 

2.”P” shpk në vlerën 800,000 leke 

3.”E” shpk, në vlerën 900,000 leke e cila është në proces gjyqësor. 

Zbatuar pjesërisht 

 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit të administruar në regjistrat e 

realizimit të prokurimit publik për periudhën objekt auditimi, në lidhje me punët publike të 

realizuara në Bashkinë Tropojë nga OE të shpallur fitues në procedurat e prokurimit të cilët 

kanë lidhur kontrata për punë publike në territorin e Bashkisë Tropojë, rezulton se Zyra e 

Taksave dhe Tarifave Vendore, në kundërshtim me VKB për miratimin e paketës fiskale 

Kap. “Tarifat Vendore”, Pika II.1, tabela (13), nuk ka përllogaritur e aplikuar nivelin e tarifës 

për “pastrimin,largimin e mbetjeve, ndriçimin, gjelbërimin dhe kanalizime”me afatet 

nën/mbi 4 muaj) ku me 13 kontraktorë janë lidhur kontrata për punë publike me afat (ën 

4/muaj, me 7 kontraktorë janë lidhur kontrata për punë publike me afat mbi 4/muaj, ndërsa 

përpara fillimit të punimeve në kantier këta kontraktorë nuk kanë aplikuar në QKB për hapje 

e vendit të ushtrimit të veprimtarisë, të ndryshëm nga selia (sipas vendndodhjes të objektit të 

kontratës), për pasojë edhe nuk janë ngarkuar me detyrime për nivelin e tarifave të 

pastrimin,largimin e mbetjeve, ndriçimin, gjelbërimin dhe kanalizime të miratuara me 

paketën fiskale. Në këto kushte si pasojë e mos programimit dhe mos aplikimit të nivelit të 

tarifës për këto kontrata investimi, si dhe mos likuidimi i detyrimit nga operatorët ekonomik 

në cilësinë e kontraktuesit, vlera prej 1,974,000 lekë konsiderohet e ardhur e munguar e 

pa planifikuar për buxhetin e Bashkisë Tropojë. Për sa më sipër është vepruar në 

kundërshtim me neni 43, pika 1.1, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore 

në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6 faqe 53-54 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

3.1. Rekomandim: Bashkia Tropojë, bazuar në nenin 72 të ligjit 9920, mënyrat alternative të 

vlerësimit të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, të marrë masa për të kontabilizuar detyrimin dhe të kërkojë 

arkëtimin e vlerës prej 1,974,000 lekë, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme ligjore. 

Deri më 30.11.2021 

3.2. Nga verifikimi rezultoi se: Nga specialisti i sektorit taksave/tarifave z. H.S, me shkresat 

nr.4280-4280/9 prot., date 15.11.2021 i janë dërguar njoftim dhe kerkesë për pagim detyrimit 

9 subjektevesipas konstatimeve. Deri në momentin e verifikimit është arkëtuar vlera 

1,702,000 lekë dhe k angel pa u arkëtuar vlera 272,000 lekë për 2 subjekte respektivisht; 1. 

“H” shpk në vlerën 204,000 lekë dhe subjekti “M” shpk në vlerën 68,000 lekë. 

Zbatuar pjesërisht 
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4. Gjetje nga auditimi: Detyrimet për taksat e tarifat vendore në fund të vitit 2020 paraqiten 

në vlerën 18,082,240 lekë (e ardhur e munguar), e cila përbëhet: 

- Taksa/tarifa vendore të 2012-2018 në shumën 9,087,280 lekë; 

- Taksa/tarifa vendore 2019 në shumën 2,926,369 lekë; 

- Taksa/tarifa vendore 2020 në shumën 4,408,304 lekë; 

- Institucione për taksa/tarifa 2019 në shumën 234,480 lekë; 

- Institucione për taksa/tarifa shtuar 2020 në shumën 650,680 lekë; 

- Taksë infrastrukture 2018 në shumën 775,127 lekë. 

Këto vlera kanë ardhur si rezultat i mos arkëtimit të detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, 

veprime në kundërshtim me ligjin nr. 68-2017 “Për Financat e Vetëqeverisjes Vendore”; 

nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; UMF nr. 26, 

datë 04.09.2008; UMF nr. 12, datë 04.04.2017, “Për Taksat Kombëtare”. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.6 faqe 43-54 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

4.1.Rekomandim: Sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore Bashkia Tropojë, të marrë masa 

për nxjerrjen e njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen rrugët arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 18,082,240 lekë, si më poshtë vijon: 

4.2.Rekomandim: T`u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive 

bankare. 

4.3.Rekomandim: Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen 

e barrës siguruese (për mjetet) dhe në AKSH (për pasuritë e paluajtshme). 

4.4.Rekomandim: Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre 

të aplikohet llogaritja e gjobës në masën 0.06% të shumës së detyrimit të papaguar për çdo dit 

gjatë së cilës pagesa nuk është kryer, por jo më shumë se 365 ditë (gjobë).  

4.5.Rekomandim: Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të 

urdhër bllokimeve në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat 

administrative apo sekuestro, të bëhet kallëzim penal. 

4.6.Rekomandim:Drejtoria e Taksave Vendore në bashkëpunim me 8 Njësitë 

Administrative, të evidentojë listat emërore të debitorëve në mënyrë elektronike dhe të 

printuar të njoftojë nëpërmjet postës familjarët të cilët nuk kanë paguar detyrimet për taksën e 

tokës/ tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave dhe gjelbërimit. 

Deri më 31.12.2021 

4.7. Nga verifikimi rezultoi se: Nga sektori i taksave dhe tarifave ka njoftuar drejtorin 

Ekonomoke mbi detyrimet e debitorve të biznesit gjendje 31.12.2020 në vlerën 18,082,240 

lekë. Nga specialisti i menaxhimit të borxhit, për debitorët e periudhës 2012-2019, gjendje 

me 28.02.2021 janë llogaritur gjoba (kamat vonesa në masen 0.06%të shumës së detyrimit të 

papaguar për cdo ditë vonese, por jo me shume se 365 dite, në vlerën 2,617,823 lekë. 

-Po keshtu është realizuar masa e bllokimit të llogarive bankare bankave të nivelit të dytë 

për periudhen e vitit 2021 janë arktuar nga detyrimet në vlerën 2,710,632 leke duke mbetur 

pa u arkëtuar vlera 15,371,608 lekë. 

Në proces zbatimi 

 

5.Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Tropojë janë kryer pagesa për rastet e emergjencave nga 

fatkeqësitë natyrore për familjet të cilëve u janë dëmtuar shtëpitë. Për vitin 2019 janë dhënë 

ndihma të menjëhershme për 71 familje në vlerën 3,950,000 lekë, kryesisht emergjenca të 

krijuara nga stuhi dhe në tre raste dëmtim nga zjarri. Për vitin 2020 u konstatuan 7 raste 

ndihma për fatkeqësitë natyrore në vlerën 800,000 lekë. 
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Nga auditimi i dosjeve të personave përfitues të ndihmës së emergjencës, u konstatua se në 

një rast, për z. A.K, edhe pse fondi i përfituar prej tij për dëmtim e çatisë së shtëpisë në vlerën 

90,000 lekë është miratuar me vendimin e këshillit bashkiak nr.21, datë 30.09.2019, mungon 

dokumentacioni i nevojshëm për argumentimin e dëmtimit të çatisë së shtëpisë. Vlera e 

përfituar prej 90,000 lekë konsiderohet përdorim i fondeve publike pa ekonomicitet dhe 

eficencë. 

Për sa më është në kundërshtim me shkronjën (f) e pikës 2, të VKM nr. 329, datë 16.05.2012 

“Për kriteret dhe procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e 

dëmeve të shkaktuara nga fatkeqësi natyrore” dhe udhëzimin e Ministrisë së Brendshme nr. 

1185/1, datë 18.7.2007 “Kriteret, rregullat dhe procedurat e përdorimit të fondit të 

emergjencave civile planifikuar në buxhetin vjetor të Ministrisë së Brendshme, si dhe të 

donacioneve që jepen si ndihmë në raste të emergjencave civile”, pika 1, shkronja (c). 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 3 faqe 86-88 të Raportit Përfundimtar të Auditimit) 

5.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa që në rastet e fatkeqësive 

natyrore të cilat shkaktojnë dëmtime të pronës së qytetarëve, të akordohen fonde për ndihmë, 

vetëm për ata persona të cilët kanë dokumentacionin përkatës sipas kritereve të përcaktuara 

ligjore. 

Menjëherë 

5.2. Nga verifikimi rezultoi se: Nga auditim rezulton se për vitin 2021 Bashkia Tropojë ka 

përdorur fondin e vecant, vetëm për ata persona të cilët kanë dokumentacionin përkatës sipas 

kritereve të përcaktuara ligjore. 

Zbatuar 

 

Përmbledhëse e Masave Disiplinore dhe Administrative  

Mbështetur në ligjin “Për statusin e Nëpunësit Civil”, nenin 37, të ligjit nr. 7961, datë 

12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, Kontratën individuale të 

punës, i është rekomanduar Kryetarit të Bashkisë, fillimin e procedurës për dhënien e masës 

disiplinore si më poshtë: 

 
 

 Nr 

Llojiimasësrekomanduar 

nga KLSH 

Rekoma 

nduar 

Zbatuar 

 

Pa 

zbatuar 

Pa 

Pranuar 

a b 1 2 3  

1 Pezullimi nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë 

rritjen nëshkallën e pages për një periudhë deri në dy 

vjet" 

2 2   

2 Vërejtje me shkrim 3 3   

 Gjithsej 5 5   

3 Gjoba IMTV Ska     

4 Gjoba APP 12 9  3 

 Gjithsejt 17 14  3 

 

Lista analitike e masave te rekomanduara dhe zbatuara 

Nr 

 

Emri Mbiemri 
 Pozicioni Zyrtar 

 

Rekomandimi i KLSH dhe I APP 

 

Masa e zbatuar 

 Shkresa apo 

vendimi nr  

 data 

Lloji i masës  

së zbatuar 

1 
K.B  

Drejtor  Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP 

Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

2 
H. I  

Drejtor  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

3 
B. B  Teknik  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 
date 25.05.2022 

Gjobe 
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4 
M. V Teknik  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

5 
P. R 

Pergj .Brigades se pastrimit  Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

6 
S. D  

Specialist  Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 
date 25.05.2022 

Gjobe 

7 
R. B  Ish zv/Kryetar  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

8 
Z. C  Ish Drejtor  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 

date 25.05.2022 

Gjobe 

9 
R. I Ish Drejtor  

Vendimi nr 30 date 08.04.2022 i APP Urdheri nr 143 
date 25.05.2022 

Gjobe 

 

D. MASA ADMINISTRATIVE  

I. Referuar parregullsive dhe shkeljeve të konstatuara në procedurat e prokurimeve publike, si 

dhe përgjegjësisë individuale të evidentuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit, bazuar në 

nenet 13 dhe 72 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, të 

ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”, si dhe bazuar në nenin 15 

shkronjat (c dhe ç) dhe nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, “Për Organizimin dhe 

Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë Drejtorit të Përgjithshëm 

të Agjencisë së Prokurimit Publik, të vlerësojë shkeljet e konstatuara, duke vendosur 

marrjen e masave administrative (dënim me gjobë) në raport me shkeljet e konstatuara në 

procedurat e prokurimeve publike, apo rekomandimin Autoritetit Kontraktor (për marrjen e 

masave disiplinore) ndaj 9 personave, për shkeljet në procedurat e prokurimit si më poshtë: 

 

Nga verifikimi rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mas 

administrative më gjobë për 9 persona në vlerën 1,020,000 lekë dhe kryetari i Bashkisë me 

urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar persona personat për vendimin e APP. Deri në 

momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë lekë. Paralelisht me vendimin e APP është 

duke u zhvilluar dhe procesi penal ndaj 9 personat e poshtëpërmendur 

 

a) Për tre anëtarët e njësisë së prokurimit (hartues të dokumenteve standarde të tenderit):  

1.Z. K. B, me detyrë drejtor i drejtorisë sëpyjeve, kullotave dhe bujqësisë; Nga verifikimi 

rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mas administrative më 

gjobë në vlerën 170,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin 

nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e 

vlerës së gjobës.  
 

2.Z. H. I, me detyrë drejtor i drejtorisë sëplanifikimit dhe zhvillimit të territorit. Nga 

verifikimi rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mase 

administrative më gjobë në vlerën 170,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i 

Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i 

kërkuar likuidimin e vlerës së gjobës.  

 

3.Z. B. B, me detyrë teknik ndërtimi për emergjencat civile, Nga verifikimi rezultoi se APP 

me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 

100,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 

25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së 

gjobës.  

 

b) Për 6 anëtarët e komisionit të vlerësimit të ofertave (KVO), si vijon: 

1.Z. M. V, me detyrë teknik ndërtimi, Nga verifikimi rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 

datë 08.04.2022 ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 80,000 lekë. Deri në 
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momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar z. 

K. B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së gjobës.  

 

2.Z. P. R, me detyrë punonjës i sektorit të shërbimeve, Nga verifikimi rezultoi se APP me 

Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 70,000 

lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 

ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së gjobës.  

 

3.Z. Sh. D, me detyrë punonjës i sektorit të shërbimeve, për shkeljet e konstatuara në 

procedurën e prokurimit, Nga verifikimi rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 

ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 70,000 lekë. Deri në momentin e 

verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi 

vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së gjobës.  

 

4. Z. R. B, me detyrë ish z/kryetar i Bashkisë Tropojë, Nga verifikimi rezultoi se APP me 

Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 

120,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 

25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së 

gjobës.  

 

5. Z. Z. Ç, me detyrë ish drejtor i shërbimeve mbështetëse, Nga verifikimi rezultoi se APP 

me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 

120,000 lekë. Deri në momentin e verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 

25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së 

gjobës.  

6.Z. R. I, me detyrë ish drejtor ekonomik, për shkeljet e konstatuara në procedurën e 

prokurimit publik, Nga verifikimi rezultoi se APP me Vendimin nr. 30 datë 08.04.2022 ka 

vendosur mase administrative më gjobë në vlerën 120,000 lekë. Deri në momentin e 

verifikimit Kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar z. K.B mbi 

vendimin e APP duke i kërkuar likuidimin e vlerës së gjobës.  

Në proces zbatimi 

 

II. Për përjashtim nga pjesëmarrja në procedurat e prokurimit publik 
Bazuar në nenin 13, pika 3/a, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar dhe nenin 15 shkronja (c dhe ç), nenin 30 të ligjit nr. 154/2014 datë 27.11.2014, 

“Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, i rekomandojmë 

Agjencisë së Prokurimit Publik, përjashtimin nga procedurat e prokurimit publik të tre 

operatorëve ekonomik: “A” ShPK, “V” ShPK dhe “S” ShPK për shkeljet e mëposhtme: 

- OE “ A” ShPK dhe OE “V” ShPK, për shkeljet e konstatuara në procedurën e prokurimit 

publik me objekt “Rikonstruksion i 5 segmenteve rrugore fshati Gri, Bujan, Cërrnicë", me 

fond limit 343,905,073 lekë, zhvilluar në vitin 2020, në të cilën në dokumentacionin e 

paraqitur nga dy operatorët ekonomik rezultoi se: 

Në DST është kërkuar: Deklaratë mbi kontratat e lidhur apo në proces, sipas Shtojcës 11. 

Për plotësimin e këtij kriteri, OE “A” ShPK, ka paraqitur deklaratën mbi punimet e tij në 

proces. Ndërkohë ky OE nuk ka paraqitur edhe punë të tjera në proces të deklaruara po në 

këtë procedurë nga anëtari tjetër i BOE “F” ShPK, i cili është në marrëveshje bashkëpunimi 

për kontrata të mëparshme me OE “A” ShPK. Konkretisht “OE “F” ShPK, ka paraqitur 

deklaratën e punëve në proces, ku ndër të tjera ka deklaruar dhe objektin “Ndërtim i 

ujësjellësit fshati Dragobi”, ku ka marrë përsipër 20% të punimeve. Në këtë objekt, fituesi 
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është BOE i përbërë nga OE “A” ShPK që ka marrë përsipër 80% të punimeve, ndërkohë që 

nuk e ka deklaruar këtë punë në proces në deklaratën e saj. 

Gjithashtu OE “A” ShPK, nuk ka deklaruar edhe këto punë të tjera në proces dhe më 

konkretisht: Sipas buletinit nr. 35, datë 15.06.2020 të APP, nuk ka deklaruar kontratën e 

lidhur me bashkinë Kolonjë, buletinit nr. 85, datë 12.10.2020 të APP, nuk ka deklaruar 

kontratën e të lidhur me bashkinë Përmet, buletinit nr. 99, datë 09.11.2020 të APP, nuk ka 

deklaruar kontratën e lidhur me Posta Shqiptare sh.a. 

Në DST është kërkuar: Deklaratë mbi kontratat e lidhur apo në proces, sipas Shtojcës 11. 

Për plotësimin e këtij kriteri, OE “V” SHPK , ka paraqitur deklaratën që nuk ka punime në 

proces dhe nuk ka paraqitur punën sipas buletinit nr. 99, datë 09.11.2020 të APP, me objekt 

“Rikonstruksion i kanalit vaditës Ahmataj – Sopot (vepra e marrjes), Bashkia Tropojë”, 

kontratë e lidhur me Bashkinë Tropojë. 

-Në procedurën e prokurimit me objekt “Rikonstruksion i kompleksit sportiv të lojërave me 

dorë, Bajram Curri”, me fond limit 17,814,500 lekë, zhvilluar në vitin 2020, në DST është 

kërkuar: Deklaratë mbi kontratat e lidhura apo në proces, sipas Shtojcës 11. 

Në këtë shtojcë OE “S” ka deklaruar 2 punë në proces por nuk ka deklaruar edhe kontratën 

sipas buletinit të APP nr. 77, datë 28.09.2020, sipas të cilit me datën 21.09.2020 ky operator 

së bashku me OE “N” ShPK, kanë lidhur kontratën me ARRSH, me objekt “Masa 

inxhinierike për eliminimin e rrëshqitjeve, segmenti rrugor Qafë Mali – Fierzë, km 2.5 dhe 

për pikat e rrezikshme në km 24, km 25+400, 25+500”, për vlerën prej 22,351,116 lekë me 

TVSH. Kohëzgjatja e punimeve është 4 muaj, ndërkohë që ky operator nuk e ka deklaruar në 

shtojcën 11 këtë kontratë të lidhur. 

Për sa më sipër KVO nuk ka konstatuar mosdeklarimet e mësipërme nga operatorët 

ekonomik, në papajtueshmëri me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin publik”, i 

ndryshuar, neni 47, “S‘kualifikimi i ofertuesve”, në të cilin kërkohet sa vijon: “AK 

s`kualifikon çdo kandidat ose ofertues, që paraqet të dhëna të rreme, për qëllime kualifikimi, 

në çdo kohë, deri në fazën e shpalljes së kontratës fituese. AK për çdo s‘kualifikim raporton 

Agjencinë e Prokurimit Publik, për qëllimet e parashikuara në nenin 13, pika 3 e këtij ligji”.  

 (Shih trajtimin në Raportin Përfundimtar të Auditimit nga faqja 133-152 dhe 155-162). 

 

Nga verifikimi rezultoi se APP me vendimet oërkatësë ka vendosur të mos të përjashtoj OE 

nga procedurat e prokurimit respektivisht: 

- APP me Vendimin nr. 53 datë 10.06.2022 protokolluar në KLSH me shkresën nr. 584 datë 

13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e masës administrative” ndaj ka OE “S” SHPK. 

- APP me Vendimin nr. 52 datë 10.06.2022 protokolluar në KLSH me shkresën nr. 585 datë 

13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e masës administrative” ndaj ka OE “V” SHPK . 

- APP me Vendimin nr. 54 datë 10.06.2022 protokolluar në KLSH me shkresën nr. 583 datë 

13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e masës administrative” ndaj ka OE “A” SHPK. 
 

Pa pranuar 

E. MASA DISIPLINORE 

I. Për punonjësit të cilët janë pjesë e Shërbimit Civil. 

Në mbështetje të shkronjës (c) neni 15 -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 së Bashkisë Tropojë, që ti kërkojë Komisionit Disiplinor, të 

fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për një punonjës, si më poshtë: 
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a-mbajtja deri në 1/3 e pagës së plotë për një periudhë deri në gjashtë muaj për punonjësit 

e mëposhtëm: 

Sipas urdhave të poshtëpërmëndur është ngritur Komisioni Disiplinor dhe ka bere 

verifikimin rast pas rasti të konstatimeve të KLSH, dhe sipas vendimit nr. 115 datë 

15.09.2021 ka vendosur “Ndërprerjen e ecurisë disiplinore” për 1 persona si dhe nuk ka ka 

iniciuar proces për z. B.F pasi kanë ndërprere marrëdhënien financiare me Bashkinë 

Tropoje si me poshtë:  

 

1.Znj. F. D, me detyrë përgjegjëse e sektorit të taksave dhe tarifave vendore për vitin 2019. 

Nga verifikimi rezultoi se Komisioni Disiplinor ka vendosur mos nderprerje të masës 

disiplinore. 

 

b- Pezullim nga e drejta e ngritjes në detyrë, përfshirë rritjen në shkallën e pagës për një 

periudhë deri në dy vjet, për punonjësit e mëposhtëm: 

1. Z. B.F me detyrë drejtor ekonomi. Nga verifikimi rezultoi se z. B.F ka ndërprere 

marredheniet me Bashkinë Tropojë. 

 

II. Për punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin e Punës apo me 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, kreun IV dhe 

nenet 37 dhe 144 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, nenit 11 –Masat disiplinore, të kontratës individuale të punës, i 

rekomandojë Kryetarit të Bashkisë Tropojë, që bazuar në shkeljet e konstatuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH, të fillojnë procedurat për dhënien e masës 

disiplinore si vijon: 

a- vërejtje me paralajmërim për largim nga puna, për tre punonjës si më poshtë: 

1. Z. P. M, me detyrë përgjegjës i financës dhe buxhetit, prej datës 12.06.2020 e në vijim, 

Nga verifikimi rezultoi se kryetari i bashkisë me urdherin nr 243 datë 19.10.2021 ka 

vendosur masa disiplinore“Vërejtje me paralajmerim për zgjidhje të kontratës së punës”. 

2. Z. F. M, me detyrë këshilltar i kryetarit të bashkisë. Nga verifikimi rezultoi se kryetari i 

bashkisë me urdherin nr. 244, datë 19.10.2021 ka vendosur masa disiplinore“Vërejtje me 

paralajmerim për zgjidhje të kontratës së punës”. 

3. Z. N. A, me detyrë përgjegjës i sektorit të taksave dhe tarifave vendore, për periudhën 

21.02.2020 e në vazhdim. Nga verifikimi rezultoi se z. N.A ka ndërprere marredheniet me 

bashkinë Tropojë sipas Vendimit nr. 82, date 21.06.2021. 

 

Kriteri:  

Ligji Nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit” neni 15, “Të drejtat e KLSH”, germa j), ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Mbi 

menaxhimin financiar dhe kontrollin” me ndryshime. 

Shkaku:  

Mos ndjekja e gjitha procedurave për të bërë të mundur arkëtimin e vlerës 10,607,836lekë.  

Ndikimi/Efekti:  

Ndikon në të ardhurat e buxhetit të Bashkisë Tropojë. 

Rëndësia: E Lartë 

Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm. Të marrë masa 

të përshpejtuara për zbatimin e rekomandimeve që janë ende të pa zbatuara dhe në proces 

zbatimi si vijon. 
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Për 14 masa organizative të cilat janë konsideruar në proces zbatimi si dhe për 13 masa 

organizative të pa zbatuara. 

Për 3 masa shpërblim dëmi me vlerë 9,587,836lekë. 

Për 9 persona masa administrative me gjob në vlerën 1,020,000 lekë sipas vendimit të APP. 

 

V. GJETJET DHE REKOMANDIMET 
 

Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 
 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1.Gjetje nga auditimi: Në drejtim të vlerësimit të sistemit të menaxhimit financiar dhe 

kontrollit të brendshëm, konstatohet se nga Bashkia Tropojë, nuk ka gjetur zbatim ligji 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, konkretisht: 

- Nuk është ngritur një sistem efektiv i menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, gjë 

e cila është reflektuar në mangësinë e plotë të rregullave të shkruara për funksionimin e 

institucionit.  

- Nga ana e titullarit nuk është hartuar një strategji e menaxhimit të riskut për vitin 2021, 

manuali dhe harta e proceseve të punës, gjurma e auditimit e cila duhet të përfshinte të paktën 

proceset kryesore që kontribuojnë në arritjen e objektivave të njësisë. 

- Nga ana e nëpunësit autorizues, nuk janë analizuar dhe përditësuar kontrollet që synojnë 

minimizimin e riskut dhe dokumentimin e tij, si dhe nuk janë regjistruar dhe raportuar masat 

e marra për parandalimin e këtyre fenomeneve. 

- Gjithashtu, u konstatua se një numër i konsiderueshëm punonjësish, kanë rregulluar 

marrëdhënien e punës sipas dispozitave të Kodit të Punës, ndërkohë që pozicionet e tyre të 

punës, evidentohen si pozicione me status “Nëpunës Civil” dhe për rrjedhojë rekrutimi i tyre 

është bërë në kundërshtim me ligjin. 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”, ligji nr. 152-2013, “Për 

Nëpunësin Civil”, i ndryshuar.(Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe 19-22 të Raportit të 

Auditimit) 

1.1.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Tropojë, në cilësinë e Titullarit të Institucionit, 

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

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

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

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

njësisë.  

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

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

auditimit dhe harta e proceseve të punës.  

1.2.Rekomandimi:Sektori i Burimeve Njerëzore të marë masa për përditësimin e rregullores 

së brendshme, rregullimin e pozicioneve të punës për punonjësit të cilët janë trajtuar si 

punonjës me “Kodin e Punës” ku në fakt pozicioni i punës trajtohet sipas ligjit të “Nëpunësin 

Civil” 

Menjëherë dhe në vijimësi 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të veprimtarisë së Njësisë së Auditit të 

Brendshëm në Bashkinë Tropojë, u konstatua se për vitet 2021” Bashkia Tropojë nuk ka 

Njësi të Auditit të Brendshëm dhe nuk ka lidhur kontratë me institucion tjetër për realizimin e 

këtij shërbimi. Me shkresën nr.2027 prot., datë 15.05.2020 me lëndë “Informacion për 

sektorin e Auditimit të Brendshëm”, është vënë në dijeni Ministria e Financave dhe 
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Ekonomisë për shkrirjen e Sektorit të Auditimit të Brendshëm për shkak se nga Titullari është 

konstatuar performancë e dobët në punë dhe është arsyetuar se nëse lind nevoja do të 

paraqitet projekt-vendim në Këshillin Bashkiak, sipas rasteve për të marrë audit të 

specializuar nga jashtë. 

Shkrirja e Njësisë së Auditit të Brendshëm nga Kryetari i Bashkisë është në kundërshtim me 

nenin 49 të ligjit 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, si dhe pikën 1 të VKM 

nr.83, datë 03.02.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të Njësive të Auditimit të 

brendshëm në sektorin publik”, ku përcaktohet se në çdo njësi të vetëqeverisjes vendore 

krijohet Njësia e Auditimit të Brendshëm. (Më hollësisht trajtuar në pikën 1, faqe 19-22 të 

Raportit të Auditimit) 

2.1.Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Tropojë të marrë masa për organizimi i shërbimit të 

auditimit të brendshëm në bashki, duke krijuar Njësinë e Auditimit të Brendshëm brenda 

strukturës organizative të Bashkisë Tropojë. Në përzgjedhjen e punonjësve të kihet në 

konsideratë fakti se audituesi i brendshëm duhet të jetë i pajisur me certifikatën e “Audituesit 

të Brendshëm në Sektorin Publik”. 

Deri më 31.12.2022 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatohet se Bashkia Tropojë për vitin ushtrimor 

2021 nuk ka analizuar zbatimin e buxhetit brenda muajit qershor dhe nuk është dalë në 

konkluzion nëse duhej rishikuar ose jo buxheti vjetor 2021.Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 “Për procedurat 

standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e angazhimit dhe kryerja e 

shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 të ligjit nr.9936, datë 

26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, 

UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, pikat 82-91, ligjin 

68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, datë 27.04.2017, kreu XI, neni 55, pika 1. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 22-31 të Raportit të Auditimit) 

3.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë, Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, si dhe Drejtoria e 

të Ardhurave Vendore, të marrin masa së, brenda afateve që përcakton kuadri rregullator në 

fuqi, të kërkojë korrigjimin e buxhetit nga këshilli bashkiak, me qëllim që të mos ketë 

diferenca midis planifikimit dhe realizimit të shpenzimeve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

4. Gjetje nga auditimi: Bashkia Tropojë në datën 01.01.2021 ka pasur si çelje të vitit 

ushtrimor detyrime të prapambetura progresive me burim financimi të ardhurat e veta në 

vlerën 75,620,737 lekë. Gjatë vitit 2021 janë krijuar detyrime të reja të prapambetura në 

vlerën 1,614,240 lekë, duke e çuar në 77,234,977 vlerën e detyrimeve të prapambetura me 

burim financimi të ardhurat e vet në datën 31.12.2021. Peshën kryesore të detyrimeve që 

kanë si burim financimi të ardhurat e veta e zënë ato për investime në vlerën 66,930,347 lekë, 

të ndjekura nga detyrime për mallra në vlerën 3,574,046 lekë, detyrime për zbatimin e 

vendimeve gjyqësore në vlerën 6,730,584 lekë. Sa më sipër konstatohet se Bashkia Tropojë 

ka marrë angazhime buxhetore pa pasur fonde në dispozicion dhe krijimi i detyrimeve të 

prapambetura është në kundërshtim me kërkesat e Udhëzimit të MFE nr.9, datë 20.03.2018 

“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”, pika 153-162, Rubrika - Marrja e 

angazhimit dhe kryerja e shpenzimeve publike, detyrimet kontraktuale midis palëve, nenin 52 

të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, pikat 82-91. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2, faqe 22-31 të Raportit të 

Auditimit) 

4.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë dhe Drejtoria e Financës dhe Buxhetit të 

marrin masa për likuidimin e detyrimeve ndaj të tretëve brenda afatit 30 ditor nga momenti i 
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ardhjes së faturës. Lidhja e kontratës të bëhet vetëm pasi fondi të jetë në dispozicion në 

llogarinë e thesarit të autoritetit kontraktor, duke eleminuar në këtë mënyrë shkakun e krijimit 

të detyrimeve të reja prapambetura. Gjithashtu të meren masa për likuidimin e detyrimeve të 

prapambetura të krijuara në vitet e mëparshme. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezulton se gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të 

ndryshëm”, e cila përfaqëson shumën e të drejtave të arkëtueshme nga të tretët, në mbyllje të 

vitit 2020 është në vlerën 31,262,840 lekë dhe në mbyllje të vitit ushtrimor 2021 paraqitet në 

vlerën 42,876,907 lekë. Vlera e debitorëve në vitin 2021 në krahasim me vitin 2020 ka pësuar 

një rritje prej 11,614,067 lekë, në të cilën ka ndikuar rritja e debitorëve të taksave. Në vlerën 

e lartë të gjendjes së llogarisë së debitorëve ka ndikuar edhe gjendja e debitorëve për 

detyrimet shpërblim dëmi të lëna nga KLSH në vite, për të cilat nuk janë ndjekur të gjitha 

hapat e duhura ligjore për arkëtimin e këtyre detyrimeve, në kundërshtim me Ligjit nr. 

44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë” 

nenet 98-102, ligjin nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” nenet 21-33 

dhe Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, pika 93. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 40-61 të 

Raportit të Auditimit) 

5.1.Rekomandimi: Drejtoria e Financë/Buxhet në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, 

Drejtorinë e Taksave Vendore dhe Inspektoratin Vendore Mbrojtjes Territorit (IVMT), të 

marrin masa duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore në të gjitha shkallët për 

arkëtimin e detyrimeve debitorë në vlerën 42,876,907lekë, të paraqitura në fund të periudhës 

31.12.2021, kjo për të ulur nivelin e borxhit dhe rritur nivelin e të ardhurave të Bashkisë 

Tropojë. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi konstatohet se llogaritë e aktiveve në datën 31.12.2021 

rezultojnë me gjendjen si më poshtë; 210 “Toka, Troje, Terrene” në vlerën 22,460,270 lekë; 

211 “Pyje, Plantacione” në vlerën neto 10,017,959 lekë; 212 “Ndërtesa Konstruksione” 

paraqitet në vlerë neto 1,113,618,582 lekë; 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” paraqitet në 

vlerën neto 1,695,583,073 lekë; 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në 

vlerë neto 16,651,963 lekë. 

Për aktivet e mësipërme nuk është kryer inventarizimi si dhe nuk është ngritur grup i 

posaçëm pune për vlerësimin e gjendjes aktuale të pronës, përgatitjen e dokumentacionit për 

verifikimin dhe regjistrimin e të gjitha pronave të paluajtshme pranë Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës (ish ZRPP).  Gjithashtu nuk është krijuar regjistri i aktiveve në formë shkresore, 

gjendja ekzistuese e këtij regjistri është vetëm në formë elektronike. Sa konstatuar më sipër 

është në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni 

3 -Përkufizime, pika 1,2, neni 7 - Dokumenti kontabël, neni 11 – Qëllimi i pasqyrave 

financiare, neni 15-Inventari i aktiveve dhe detyrimeve; UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, kapitulli IV. pika 74, UMF nr. 8 datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare 

vjetore në njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 

40-61 të Raportit të Auditimit) 

6.1.Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Tropojë të ngrejë grup pune me specialist të fushës 

për evidentimin e të gjitha aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara (AQT) të cilat janë pasuri e 

Bashkisë, duke evidentuar statusin dhe gjendjen e tyre faktike në teren.  

6.2.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në bashkëpunim me strukturat e tjera të bashkisë të 

plotësojë regjistrin e të gjitha aktiveve sipas llogarive përkatëse, i cili të jetë elektronikë dhe 
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shkresor dhe të marrë masa për regjistrimin e pronave në ASHK dhe kontabilitet. Për çdo vit, 

të kryhet inventarizimi i këtyre aktiveve. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

7. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi rezultoi se Bashkia Tropojë, në Qendrën Kombëtare të 

Biznesit, më 31/12/2021 paraqitet si aksionare me 100% të aksioneve të Ujësjellës 

Kanalizime Tropojë ShA me NUIS “J69228620Ë” e cila është shoqëri aksionare me objekt 

“Shërbimi i furnizimit me ujë të pijshëm i konsumatorëve dhe shitja e tij. Mirëmbajtja e 

sistemit të furnizimit me ujë të pijshëm. Prodhimi ose blerja e ujit për plotësimin e kërkesës 

së konsumatorëve. Shërbimi i grumbullimit, largimit dhe trajtimit të ujërave të ndotura. 

Mirëmbajtja e sistemimeve të ujërave të ndotura, si dhe impianteve të pastrimit të tyre”. 

Shoqëria duhet të realizojë çdo lloj operacioni financiar apo tregtar që lidhen direkt apo 

indirekt me objektin e saj, brenda kufijve të parashikuara nga legjislacioni në fuqi”. Numri i 

aksioneve është 1,000 me vlerë nominale 764,579.8 lekë/aksion dhe kapital në vlerë 

monetare prej 764,579,800 lekë. Kjo vlerë e kapitalitme 100% aksione në pjesëmarrje të 

Bashkisë Tropojë në “Ujësjellës Kanalizime Tropojë ShA, në asnjë rast nuk paraqitet në 

aktivet afatgjata financiare të Bilancit kontabël të vitit 2021, më konkretisht në llogarinë 26 

“Pjesëmarrje në kapitalet e veta”, në kundërshtim me Urdhrin e 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 materialë” pika 55, 56, 57 si dhe me Standardin Kombëtar të Kontabilitetit nr. 14 

“Trajtimi kontabël i investimeve në pjesëmarrje”.(Më hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 

40-61 të Raportit të Auditimit) 

7.1.Rekomandimi:Nëpunësit zbatues të merren masa për sistemimin në kontabilitet dhe 

regjistrimin e pjesëmarrjes 100% në kapitalin e aksioneve tek “Ujësjellës Kanalizime Tropojë 

ShA me vlerë 764,579,800 lekë, në debi të llog. 26 “Pjesëmarrje në kapitalet e veta” dhe 

kredi të llogarisë financiare të klasës 5, për pjesëmarrjen me kapitalin e vet.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

8.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i llogarive kreditore në pasiv të bilancit rezultoi se: 

- llogarisë 401- 408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” përfaqëson detyrimet ndaj të 

tretëve për fatura të palikujduara. Kjo gjendje në pasiv të bilancit paraqitet në mbyllje të vitit 

2020 në vlerën108,423,719 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 108,423,719 lekë. Nga 

analiza e kësaj llogarie paraqitur nga drejtoria ekonomike kjo llogari përbëhet nga detyrimet e 

njësisë vendore për 44 subjekte. Ky borxh është krijuar nga tetori i vitit 2017 deri në dhjetor 

të vitit 2021 sipas bilancit, në mënyrë të detajuar paraqitet sipas aneksit nr. 7 pika 3 

bashkëlidhur raportit të auditimit. 

- llogarisë 467“Kreditorë të ndryshëm” paraqitet në mbyllje të vitit 2020 në vlerën 

13,038,473 lekë dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 12,284,662 lekë. Për këtë gjendje të 

llog. 467 është sipas rakordimit me degën e Thesarit Tropojë në mënyrë analitike, e cila 

paraqitet sipas aneksit nr. 9 pika 3 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Nga analiza e llogarive të sipërcituara konstatohet se Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to” për vitin 2021 ka analizën e saj të detajuar, por një pjesë e të dhënave nuk 

është e plotë për një numër të konsiderueshëm subjektesh, si numri faturës, data e faturës dhe 

objekti i prokurimit si dhe llogaria.467 –Kreditor të ndryshëm nuk është e plotësuar me 

historikun e krijimit të këtyre detyrimeve që njësia vendore ka ndaj të tretëve. Veprimet dhe 

mosveprimet bien në kundërshtim me ligjin nr. 25/2018 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat 

financiare”, neni 3; pika 1,2, neni 7, 11, 15, UMF nr. 8 datë 9.03.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e Qeverisjes së 

Përgjithshme”, kushtet e kontratës të lidhur midis palëve, si dhe ligjin nr.10296, datë 
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8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 12, pika 3, germë “gj”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 40-61 të Raportit të Auditimit) 

8.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për plotësimin e listës së kreditorëve 

me të gjithë elementët e duhur, si objektin e prokurimit, numrin e faturës, datën e faturës, etj., 

elementë të cilët identifikojnë plotësisht llojin, kohën e lindjes së detyrimit, arsyen e 

detyrimit që Bashkia Tropojë ka ndaj të tretëve.  

Menjëherë dhe në vijimësi 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare të vitit 2021 rezulton se llogaria 

7206 “Financim i pritshëm nga buxheti” është në vlerën prej 138,300,561 lekë e cila nuk 

është e saktë pasi nuk rakordon me gjendjen e llogarisë 4342 “Operacione me shtetin (të 

drejta)” e cila është në vlerën 61,259,054 lekë. Sa konstatohet është në kundërshtim me 

Udhëzimin e MFE nr.8 datë 09.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe 

raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme”. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën nr.3 faqe 40-61 të Raportit të Auditimit) 

9.1.Rekomandim: Drejtoria Ekonomike të marrë masa për sistemimin e llogarisë 7206- 

Financim i pritshëm nga buxheti, në mënyrë që këto llogari të pasqyrojnë vlerën e saktë në 

pasqyrat financiare. 

Në mbyllje të pasqyrave financiare të viti 2022 

10. Gjetje nga auditimi: Në bazë të programit të auditimit nr. 361/1, datë 06.04.2021të 

Kontrollit të Lartë të Shtetit, Bashkia Tropojë është audituar për periudhën nga data 

01.01.2019 deri në datën 31.12.2020. Me shkresën nr. nr. 361/20 datë. 15.09.2021 është 

dërguar raporti përfundimtar i auditimit. - Nga auditimi aktual u konstatua se:  

Për përmirësimin e gjendjes janë rekomanduar 32 masa organizative, nga të cilat janë 

pranuar plotësisht 32 masa, nga të pranuarat janë zbatuar 5 masa dhe janë në proces 

zbatimi 14 masa organizative dhe nuk janë zbatuar 13 masa organizative  

Për shpërblim dëmi janë rekomanduar 3 masa me vlerë 9,587,836lekë, deri me datë 

15.07.2022, nuk është arkëtuar asnjëlekë, si dhe është në proces vlera 9,587,836 lekë. 

Për shpenzime në kundërshtim me principet e 3 E-tëështë rekomanduar që të arkëtohet vlera 

26,081,442 lekë si dhe të analizohet vlera 4,750,000 lekë. deri në momentin e verifikimit 

është arkëtuar vlera 7,752,632 lekë duke mbetur pa u arkëtuar vlera 18,328,810 lekë si dhe 

është analizuar një masë në vlerën 4,750,000 lekë, e pranuar dhe e zbatuar 

Masë Administrative, i është rekomanduarAPP të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të 

vendosë masë administrative me gjobë për 9 persona si dhe përjashtimin e 3 OE nga 

procedurat e prokurimit publik.Nga verifikimi rezultoi se: APP me Vendimin nr. 30 datë 

08.04.2022 ka vendosur masë administrative më gjobë për 9 persona në vlerën 1,020,000 

lekë dhe kryetari i Bashkisë me urdhërin nr. 143 date 25.05.2022 ka njoftuar persona 

personat për vendimin e APP. Deri në momentin e verifikimit nuk është arkëtuar asnjë lekë. 

Paralelisht me vendimin e APP është duke u zhvilluar dhe procesi penal ndaj 9 personat e 

poshtëpërmendur. Gjithashtu APP me Vendimin nr. 53 datë 10.06.2022 protokolluar në 

KLSH me shkresën nr. 584 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e masës 

administrative” ndaj ka OE “S” SHPK.- APP me Vendimin nr. 52 datë 10.06.2022 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 585 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e 

masës administrative” ndaj ka OE “V” SHPK .- APP me Vendimin nr. 54 datë 10.06.2022 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 583 datë 13.06.2022 ka vendosur “Mos marrjen e 

masës administrative” ndaj ka OE “A” SHPK. 

Masa Disiplinore i është rekomanduar Kryetarit së Bashkisë Tropojë, që ti kërkojë 

Komisionit Disiplinor, të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 1 punonjës 

që trajtohet sipas ligjit të nëpunësit. Nga verifikimi rezultoi se z. B.F ka ndërprerë 

marrëdhëniet me Bashkinë Tropojë. si dhe të vendos masë disiplinore “Vërejtje me 
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paralajmërim për largim nga puna”, për tre punonjës. Nga verifikimi rezulton se kryetari i 

bashkisë me urdherin nr. 243 datë 19.10.2021 ka vendosur masë disiplinore “Vërejtje me 

paralajmërim për largim nga puna”, për tre punonjës respektivisht; z. P.M, z. F. M dhe z. 

N.A, masa të cilat rezulton të zbatuara. 

Sa më sipër rezulton se për disa nga rekomandimet e mësipërme, Bashkia Tropojë, nuk ka 

nxjerrë vendimet ekzekutive por në disa raste është mjaftuar vetëm me nxjerrjen e vendimeve 

për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar me padi gjyqësore për arkëtimin e vlerave të 

rekomanduara, për pasojë ndaj personave shkaktarë nuk kanë filluar kryerja e ndalesave, 

duke u bërë përgjegjës për kalimin e mundshëm të afateve ligjore të kërkimit të dëmit të 

përcaktuara në nenin 115, të Kodit Civil në R.SH, me ndryshime. Veprimet dhe mosveprimet 

janë në kundërshtim me nenin 15 germa (c) dhe (ç), si dhe nenin 30, të ligjit nr. 154/2014 

miratuar në datën 27.11.2014, “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të 

Shtetit”, ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin” me 

ndryshim. (Më hollësisht trajtuar në pikën nr.4 faqe 61-93 të Raportit të Auditimit). 

10.1.Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Tropojë të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësinë për 

moszbatimin e rekomandimeve të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm. Të marrë masa 

të përshpejtuara për zbatimin e rekomandimeve që janë ende të pa zbatuara dhe në proces 

zbatimi si vijon: 

Për 14 masa organizative të cilat janë konsideruar në proces zbatimi si dhe për 13 masa 

organizative të pa zbatuara. 

Për 3 masa shpërblim dëmi me vlerë 9,587,836 lekë. 

Për 9 persona masa administrative me gjobë në vlerën 1,020,000 lekë sipas vendimit të APP. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

B. MASA PËR ELEMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

(TËARDHURA TË MUNGUARA) 

1. Gjetje nga auditimi: Nga mos arkëtimi i të ardhurave nga taksat e tarifat janë krijuar 

debitorë, të cilët në datën 31.12.2021 kanë vlerën progresive 43,951,182 lekë, e ardhur e 

munguar për buxhetin e njësisë vendore, në analizë si më poshtë: 

- Taksa/tarifa nga biznesi 2012-2021 në vlerën 20,149,882 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019 në vlerën 2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente në vlerën 509,080 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik) në vlerën 1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti në vlerën 4,600,000 lekë 

-Taksë ndikimi infrastrukturë në vlerën 773,645 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore në vlerën 2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare në vlerën 11,765,449 lekë 

-Vlera e borxhit e krijuar vetëm gjatë vitit 2021 është në vlerën 28,579,575 lekë nga të 

cilat; 

-Taksa/tarifa nga biznesi në vlerën 6,020, 879 lekë 

-Kamatëvonesa (0.06%) për biznesin 2012-2019 në vlerën 2,380,646 lekë 

- Taksa/tarifa institucione/ente në vlerën 40,120 lekë 

-Tarifë shërbimesh (operator ekonomik) në vlerën 1,613,000 lekë 

-Tarifë licencimi 5 vjeçar tregtim karburanti në vlerën 4,480,000 lekë 

-Taksa e tokës bujqësore në vlerën 2,279,481 lekë 

-Taksat/tarifat familjare në vlerën 11,765,449 lekë 
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Mos arkëtimi i plotë i detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore, përveçse është mos 

përmbushje e detyrimeve ligjore, sipas detyrës funksionale të punonjësve të kësaj strukture, 

krijon mungesa financiare në buxhet dhe për pasojë ulë nivelin e investimeve dhe të 

shpenzimeve të tjera që njësia vendore ka parashikuar në favor të komunitetit. Mungesa e të 

ardhurave është ndikim i drejtpërdrejtë në mosrealizimin e buxhetit në zërin e shpenzimeve 

për periudhën 2021. 

Nga Bashkia Tropojë nuk janë ndjekur të gjithë procedurat e nevojshme ligjore në rend 

shteruese, për arkëtimin e debitorëve, veprim në kundërshtim me nenin 4, 26, 32, 34, të ligjit 

nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, nenet 89, 90, 91, 93 të ligjit nr. 

9920 ”Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar, dhe nenin 12 të 

Udhëzimit te Ministrisë Financave nr. 24, datë 02.09.2008, Kreu i XI-Mbledhja me forcë e 

detyrimeve tatimore. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 31-39 të Raportit të Auditimit) 

1.1 Rekomandimi: Sektori i Taksave e Tarifave Vendore të marrë masa për arkëtimin e 

detyrimeve në mënyrë progresive në vlerën 43,951,182 lekë. Për këtë, bazuar në nenin 70 

pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për të gjitha 

subjektet e private të nxjerrë njoftim vlerësimet tatimore dhe në vazhdim të merren masat për 

arkëtimin e këtij detyrimi, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: 

a- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit (ASHK) dhe Zyrën Vendore të e 

Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZRVPP), kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91, të ligjit nr. 9920, datë 

19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”. 

b- Për subjektet të cilët nuk kanë paguar detyrimet tatimore në afat, ndaj tyre të aplikohet 

Neni 93 të ligjit nr. 9920, datë 19.5.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”. 

Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë 1. Nëse tatimpaguesi nuk paguan detyrimin tatimor në 

datën e caktuar, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, për njoftimin dhe kërkesën për pagesë, 

administrata tatimore mund ta mbledhë detyrimin tatimor të papaguar nëpërmjet sekuestrimit, 

e më pas konfiskimit, të pasurisë së siguruar në favor të administratës tatimore, në pronësi të 

tatimpaguesit.  

c- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve 

në bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo 

sekuestro, të bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal i Republikës së Shqipërisë, 

miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 

“Mospagimi i taksave dhe tatimeve”. 

Menjëherë 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kryer për arkëtimin e vlerës së taksës për lëshimin e 

Autorizimeve / Licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të 

lëngshëm të naftës, për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga 

konsumatorët fundorë, u konstatua se 5 subjekte që ushtrojnë këtë aktivitet në Bashkinë 

Tropojë, janë debitor për taksën e licencës në vlerën totale 4,600,000 lekë, e cila konsiderohet 

e ardhur e munguar për buxhetin e njësisë vendore. Lista e subjekteve debitor dhe vlera 

përkatëse për secilin paraqitet në sipas listës në aneksin nr.6 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të 

auditimit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e paketës fiskale të 

miratuar nga këshilli bashkiak, me VKM nr. 970, datë 2.12.2015 “Për përcaktimin e 

procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe 

nënprodukteve të saj” i ndryshuar me VKM nr. 344, datë 19.04.2017, kapitulli II, pika 1; 

germa “b” dhe pika 9 të Bashkisë Tropojë, për periudhën 01.01.2021-31.12.2021. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 31-39 të Raportit të Auditimit) 
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2.1.Rekomandimi:Zyra e Taksave dhe Tarifave Vendore e Bashkisë Tropojë, të marrë masa 

për arkëtimin e vlerës 4,600,000 lekë nga 5 subjektet debitor për taksën e lëshimit të 

licencave për subjektet e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm të naftës, për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse për përdorim nga konsumatorët fundorë, 

sipas listës në aneksin nr.6 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Deri më 31.12.2022  

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i kontratave të qirave, nga zyra juridike e Bashkisë 

Tropojë, na u vunë në dispozicion kontratat e lejeve minerale dhe hec-ve, për dhënien në 

përdorim të fondit pyjor/kullosor. Nga ana jonë u konstatua se nga MIE janë të pajisur me 

leje dhe 22 operatorë për nxjerrje dhe shfrytëzim të mineralit të kromit në bashkinë Tropojë, 

të cilët nuk kanë lidhur kontrata dhe duke mos arkëtuar asnjë detyrim ndaj Bashkisë Tropojë. 

Gjithashtu nga ana e Bashkisë, në hartimin e kontratave me operatorë të ndryshëm në nenin 3 

të kontratës është cilësuar se “Afati i kontratës” ku shprehet kohëzgjatjen e saj dhe me të 

drejtë rinovimi për çdo vit. Në kontratat e paraqitura në aneksin nr. 3. pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të auditimit Detyrimet janë vlerësuar sipas afatit të kontratës (p.sh 10 vjet) dhe jo 

sipas rinovimit çdo vit të përcaktuara në kontratë, ku kemi të bëjmë me përllogaritje jo 

vjetore por me afat kontrate. Nga ana e zyrës juridike dhe inxhinierëve të pyjores është 

vepruar me dy standarde në vlerësim e tarifave me operatorë të ndryshëm, ku në shumë raste 

kanë bërë rinovimin e kontratave vjetore dhe vlerësimin e kanë vjetor dhe jo sipas afatit të 

kontratës, ndërsa në aneksin e mëposhtëm vlerësimin e kanë bërë sipas afatit (p.sh 10 vjeçar) 

dhe jo sipas rinovimit vjetor kjo e cilësuar dhe në kontrata, gjë që bie ndesh me lidhja 2, pika 

5,6 dhe 11 e 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", gjë që kanë sjell të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Tropojë, në 

vlerën 2,201,048 lekë sipas aneksit nr. 3. pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 31-39 të Raportit të Auditimit) 

3.1 Rekomandimi:Zyra Juridike në hartimin e kontratave dhe shtesave të tyre me operatorë 

të ndryshëm në bashkëpunim dhe me Sektorin Pyjor i cili përpilon raportin teknik dhe me 

Drejtorin e Financës, të arkëtojnë detyrimin e kontraktuar në vlerën 2,201,048 lekë, aneksit 

nr. 10 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit.  

3.2 Rekomandimi: Bashkia Tropojë të përdorë të gjitha mekanizmat ligjorë, për lidhjen e 22 

kontratave me operatorët për nxjerrje dhe shfrytëzim të mineralit të kromit, të cilët ushtojnë 

aktivitet prej disa vitesh në asetet e Bashkisë Tropojë. 

Në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Nga dokumentacioni i paraqitur nga sektori tatim taksave iBashkisë 

Tropojë na u paraqitën kontratat e qirave të lidhura me subjekte me aktivitet të ndryshëm në 

fondi pyjor e kullosor të cilët nuk kanë paguar detyrimet në vlerën 4,059,163 lekë për 5 

subjekteve sipas aneksit nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur raportit të auditimit. Veprimet dhe 

mosveprimet bien në kundërshtim me 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" (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.6, faqe 31-39 të 

Raportit të Auditimit) 

4.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Tropojë të merren masa administrative dhe gjyqësore për 

arkëtimin e vlerës prej 4,059,163 lekë, gjë që ka sjell të ardhura të munguara në Bashkinë 

Tropojë për subjektet që kanë lidhur kontrata qiraje sipas aneksit nr. 4 pika 2.6 bashkëlidhur 

raportit të aditimit. 

Deri më 31.12.2022  

5. Gjetje nga auditimi: Inspektorati Vendor i Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Tropojë 

(IVMT), për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 ka vendosur 14 gjoba, në vlerën 1,650,000 

lekë, e cila nuk është arkëtuar. Nga Bashkia Tropojë gjobat e vendosura nuk janë dërguar 
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në Gjykatën Administrative, për shndërrimin e vendimit për kundërvajtjen administrative në 

titull ekzekutiv, duke vepruar në kundërshtim me nenin 24, nenin 30 dhe 31 të ligjit nr. 

10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.6, faqe 31-39 të Raportit të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Inspektorati Vendor i Mbrojtës Territorit (IVMT) në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike Bashkia Tropojë, të kërkohet në Gjykatë, shndërrimi i 14 vendimeve të 

kundërvajtjes në titull ekzekutiv në përputhje me nenin 24 “Shndërrimi i vendimit për 

kundërvajtjen administrative në titull ekzekutiv” dhe neni 30 “Arkëtimi i shumave të 

detyrimeve” të ligjit nr. 10279, datë 20.05.2010 “Për kundërvajtjet administrative” dhe 

arkëtimi i vlerës 1,650,000 lekë, që kanë kryer ndërtim pa leje në territorin e Bashkisë 

Tropojë.  

Deri më 31.12.2022 

 

D. MASA DISIPLINORE  

KLSH mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 germat b, c dhe ç, ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, pika 1 dhe 

pika 4 germa b, VKM-në nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore 

dhe të rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në 

shërbimin civil”, i rekomandon Kryetarit të Bashkisë Tropojë t’i kërkojë Komisionit 

Disiplinor pranë institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe shkeljeve të 

konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e 

përgjegjësisë për çdo nëpunës të adresuar dhe të sigurojë marrjen e masave disiplinore 

përkatëse. 

Gjithashtu i rekomandojmë Kryetarit të Bashkisë Tropojë që bazuar në ligjin nr. 7961, datë 

12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”, neni 37, “Masa disiplinore”, si dhe në 

kontratën e punës, të vlerësojë shkeljet e konstatuara në Raportin Përfundimtar të Auditimit të 

KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo nëpunës të adresuar dhe të sigurojë 

marrjen e masave disiplinore përkatëse. 
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VI. ANEKSET 

Aneksi nr. 1 pika 2.1 Pasqyrë përmbledhëse për planifikimin e buxhetit për vitin 2021 sipas VKB përkatëse 
Planifikimi i të ardhurave për vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Burimi i të ardhurave 

Buxheti 

fillestar, 

miratuar me 

VKB nr. 167 

dt 24.12.2020 

VKB 

Nr 26 dt 

24.02.2021 

Buxheti 

shtesë 

Pakësimi i 

Buxhetit 

Vlera  në 000/lekë Emërtimi i zërave 

Buxheti 

fillestar, 
Buxheti shtesë 

Pakësimi i 

Buxhetit 

Vlerat e 

buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë 

(në 000/lekë) 

Miratuar me 

VKB: nr.  

Shkesa nr : 

2987prot dt 

11.02.2021 

VKB 109 dt 

17.12.2021 

Miratuar me 

VKB nr.  

miratuar me 

VKB nr. 167 

dt 24.12.2020 

Miratuar me 

VKB: nr. 109 

dt 17.12.2021 

VKB 26 dt 

24.02.2021 

Shkesa nr : 

2987prot dt 

11.02.2021 

Miratuar 

me VKB nr.  

  1 2 3 1+2-3   4 5 6 4+5-6 
Të ardhura të planifikuara për vitin 

2021 
55.000.000 

  
55.000.000 Art. 600 Paga 176.908.357 3.526.500 

 
180.434.857 

Të ardhurat e veta të trashëguara 

nga viti i mëparshëm dhe te 

planifikuara për shpenzim për vitin 

2021 

37.235.412 
  

37.235.412 

Art.601 Sigurime 

shoqërore dhe 

shëndetësore 

29.543.643 
  

29.543.643 

Total të ardhurat e veta 92.235.412 
  

92.235.412 
Art.602 Shpenzime 

operative 
32.638.000 21.390.056 

 
54.028.056 

Të ardhura të trashëguara nga granti 

i pakushtëzuar 
56.461.056 

  
56.461056 

Art. 603 

Sposorizime     

Të ardhura të trashëguara nga 

transferta specifike 
1.729.000 

  
1.729.000 

Art.604 

Transferime 

korrente të 

brendshme 

 
7.377.441 

 
7.377.441 

Transferta e pa kushtëzuar e çelur 

për llogari të vitit 2021 
207.973.642 7.377.441 

 
215.351.083 

Art. 606 

Transferime te 

buxhetit familjar 

dhe individë 

    

Transferta specifike e çelur për 

llogari të vitit 2021 
92.178.000 3.526.500 

 
95.704.500 

Art. 230-231 

Investime 
101.873.000 74.035.412 

 
175.908.412 

............................ 2.993.358 
  

2.993.358 
Fondi Rezervë + 

Kontigjencës (609) 
17.182.000 

 

 

17.182.000 

Total të ardhurat nga 

transfertat e buxhetit të shtetit 
361.335.056 10.903.941 

 
372.238.997 

  
                -   

TOTALI TE ARDHURAVE 453,570,468 10,903,941 
 

464,474,409 
TOTALI 

SHPENZIMEVE 
358,145,000 106,329,409 

 
464,474,409 

Burimi: Bashkia Tropojë 
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Aneksi nr. 2 pika 2.2 Tabela e ndryshimeve në buxhet  
Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 dhe rishpërndarja e fondeve 

Emërtimi i zërave 

Buxheti 

fillestar 
Buxheti shtesë 

Pakësimi i 

Buxhetit 

Shtesat dhe 
Pakësimet ne 

buxhet në 

total 

Rishpërndarjet : Shtesa/ Pakësime të Buxhetit 

Vlerat e 

buxhetit 

fillestar + 

buxheti shtesë 

(në 000/lekë) 

miratuar me 

VKB nr. 167 

dt 24.12.2020 

Miratuar me 

VKB nr. 26 

dt 24.02.2021 

Mirat

uar 

me 

VKB 

nr.  

Miratuar 

me VKB 

nr109 

17.12.2021 

Shkrese e 

Ministrise së 

Financave 

Nr.  
2987 dt 

11.02.2021 

Miratuar me 
VKB 81 

dt28.09.2021 

Miratuar 

me VKB 

nr. 81 dt 

28.09.2021 

Mi

rat

uar 
me 

V

K
B  

Miratuar 

me VKB 

Nr. 69 dt. 

30.09.202

1 

Mirat

uar 

me 

VKB 

Nr.  

Rishpër 

ndarje total  

  
1 2 3 4 5 6 

7=2+3+4+5+

6  
8 9 10 11 12=8+9+10+11 13=1+7+12 

Art. 600 Paga 184.530.255 
 

 
 

3.526.500 
 

3.526.500 
     

188.056.755 

Art.601 Sigurime 
shoqërore dhe 

shëndetësore 

29.543.643 
 

 

         
29.543.643 

Art.602 Shpenzime 
operative 

32.638.000 16.356.877 

 

  
-6.851.437 9.505.440 

     
42.143.440 

Art. 603 Sposorizime 
  

 
          

Art.604 Transferime 

korrente të brendshme   
 

5.377.441 2.000.000 
 

7.377.441 
     

7.377.441 

Art. 606 

Transferime te 

buxhetit familjar 

dhe individë 

  

 

          

Art. 230-231 

Investime 
101.873.000 79.068.591 

 

   
79.068.591 6.851.437 

   
6.851.437 187.793.028 

Fondi Rezervë + 

Kontigjencës (609) 
9.560.102 

      

    

 
9.560.102 

  
             

TOTALI 

SHPENZIMEVE 
358.145.000 95.425.468 

 
5.377.441 5.526.500 -6.851.437 99.477.972 6.851.437 

   
6.851.437 464.474.409 

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  

 

 

Aneksi nr.3 pika 2.3 Buxheti përfundimtar i Bashkisë Tropojë 
  

  Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia pa ndërrmarrjet e varësisë, për vitin 2021. Fondet e veta, transfertat dhe grantet Në lekë 
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          Burimi i financimit të shpenzimit 

Nr. Përshkrimi Shpenzimeve Plani Fakti 
Realizim

i ne % 

Nga të 

ardhurat e 

veta 

% e 

realizi

mit 

nga të 

ardhu

rat 

Nga Granti Qeveritar 

Nga transferta e 

pakushtëzuar 

Nga transferta e 

kushtëzuar 

specifike 

Nga 

Sponsorizi

met 

Nga transferta 

e kushtëzuar 

për funksionet 

e deleguara 

Nga transferta 

e kushtëzuar 

për investimet 

1 Paga  600  176.908.357 189.416.510 

 

14.065.940 

 

92.861.927 74.976.494 

 

7.512.149 

 
2 Sigurime shoqërore 601 29.543.643 31.068.360 

 

7.831.877 

 

10.402.143 11.885.000 

 

949.340 

 
3 Shp. Operat  602 32.638.000 56.664.384 

 
5.286.760 

 
39.659.763 11.482.370 

 
235.491 

 
4 Subvencion FK Tomori 603 

          

5 

Transferta Korrente te 

brendshme 604  17.182.000 70.000 

   

70.000 

    

6 
Transferta per familje dhe 
individe 606 

 

355.975.859 

 

550.000 

 

3.422.500 

  

352.003.359 

 
7 Investime 230-231 101.873.000 189.632.335 

 
57.192.203 

 
17.865.193 403.972 

 
93.970.967 20.200.000 

  Totali 358.145.000 822.827.448 

 

84.926.780 

 

164.281.526 98.747.836 

 

454.671.306 20.200.000 

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  

 

 

Aneksi nr..4 pika 2.4 Të dhëna të hollësishme për detyrimet e prapambetura më 31.12.2021 jepen në tabelën në vijim: 

Kodi i detyrimit 

te prapamb. 

Emërimi i detyrimit te prapamb. Detyrime viti 

2019 

Të parregullta Detyrimi 

prapambetur 

progresiv më 
31.12.2020 

Vlera e 

planifikuar për 

likuidim në 
planin e buxhetit 

2020 për 

detyrimet e 
prapambetura 

Vlera e paguar 

gjatë vitit 2021 

për detyrimin e 
prapambetur  

(vlera e paguar 

për kolonën 3) 

Vlera e 

detyrimeve të 

trashëguara të 
pa paguara më 

31.12.2021 (pa 

detyrimet e 
krijuara gjatë 

2021) 

Detyrim i  

prapambetur i 

krijuar vetëm gjatë 
vitit 2021 (situata 

më 31.12.2021)   

Vlera totale e 

detyrimeve të 

prapambetur a 
më 31.12.2021 

1 2   3 4 5 6=3-5 7 8=6+7 

  I. Detyrime që kanë si burim financimi të ardhurat e veta 

4864100 Detyrime për vendime gjyqësore 6.430.584  6.730.584   6.730.584  6.730.584 

4864200 Detyrime për shërbime 17.499.008 6.324.818 3.574.046 7.287.884 0 3.574.046  3.574046 

4864300 Detyrime për mirëmbajtje         

4864400 Detyrime për investime  74.316.350 1.653.860 65.316.107 7.358.643 0 65.316.107 1.614.240 66.930.347 
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4864400 Detyrime për nga Ministritë e Linjës 

(specifiko FZHR etj...) 

        

4865600 Detyrime për mallra         

4864900 Detyrime te tjera         

  Totali i detyrimeve që kanë si burim 

financimi të ardhurat e veta 

98.245.942 7.978.678 75.620.737 14.646.527 0 75.620.737 1.614.240 77.234.977 

   II. Detyrime te prapambetura nga granti (FZHR etj ( Ministritë e linjës ) 

4864400 Detyrime për Investime nga Ministritë e 

Linjës (Min. e Infrastrukturës) 

  15190015 0 0 0 0 15190015 

4864100 Detyrime për vendime gjyqësore ( Min. e 

Brendshme për punonjës te GJ.Civile) 

        

  Totali i detyrimeve që kanë si burim 

financimi Grantin 

  15190015     15,190,015 

Detyrime ne total nga të ardhurat e veta + granti         

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  
 

 

Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për investimet (Nga të ardhurat e veta) 

Nr. Emërtimi i i Objektit 
Emërtimi i 

Subjektit 

Data e lidhjes 

së kontratës 
Numri i faturës Data e Fatutës 

Vlera e 

kredisë 

(detyrimit) 

në 31.12.2020 

Shtesat 

gjatë vitit 

2021 

Shlyerjet gjatë 

vitit 2021 

Gjendja 

31.12.2021 

1 Blerje karburant diezel       “  K” 
Nr... datë 

26.03.2021 

1.Nr.177/2021 
2.Nr.256/2021 

3.Nr.302/2021 

4.Nr.650/2021 
5.Nr.1317/2021 

6.Nr.1971/2021 

1.Dt.19.04.2021 
2.Dt.28.05.2021 

3.Dt.25.06.2021 

4.Dt.28.07.2021 
5.Dt 08.09.2021 

6.Dt.28.10.2021 

 
0 

1.1278048 
2.1641841 

3.1681680 

4.1703880 
5. 1707480 

6.1587053 0 

2 
Mirëmbajtje objektesh ndërtimore kopshte 

çerdhe shkolla  

Nr... datë 

22.06.2021 

1.Nr.36/2021 

2.Nr.40/2021 

1.Dt.18.07.2021 

2. Dt.28.10.2021  

0 1.2502297 

2.1932483 
 

3 Blerje kamion     “  T “ 
Nr... datë 

28.09.2021      Në process  

4 Blerje dru zjarri N. M  
Nr... datë 

09.09.2021 

1.Nr.4/2021 

2.Nr.8/2021 

1.Dt.01.11.2021 

2.Dt.28.12.2021  
0 

1.1500028 

2.1200035 
 

5 
Rikualifikim urban Lagja Partizani Blloku 1&2 

Bajram Curri  

Nr...datë 

24.02.2022      Në proces 

  Totali i detyrimit         

    Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  
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Faturat e pa likuiduara në datën 31.12.2021 për mallrat dhe shërbimet (Nga të ardhurat e veta) 

Nr. Emërtimi i i Objektit Emërtimi i Subjektit 
Data e lidhjes së 

kontratës 

Numri i 

faturës 
Data e Faturës 

Vlera e kredisë 

(detyrimit) ne 

31.12.2020 

Shtesat gjate 

vitit 2021 

Shlyerjet gjatë 

vitit 2021 

Gjendja 

31.12.2021 

1 Blerje materiale zyre          “I” ska 674/2021 07.07.2021 
 

0 180000 0 

2 Blerje materiale pastrimi M. V  Ska  116/2021 21,09,2021 
 

0 262680 0 

3 
Furnizim dhe vendosje te materialeve dekorative 

per festat e fundvitit 
M. V  ska 183/2021 13.12.2021 

 
0 0 274680 

4 
Blerje dyshek dhe batanije per sektorin e MZSH-

se 
P. A  ska 103/2021 04.11.2021 

 
0 112320 0 

5 Blerje materiale ndertimi K. B ska 33/2021 25.06.2021 
 

0 689000 0 

6 Blerje orendi paisje zyre K.B Ska 27/2021 23.04.2021 
 

0 382000 0 

7 Blerje printera laptop mouse K. B Ska 30/2021 15.05.2021 
 

0 148000 0 

8 Blerje kancelari “D” Ska 184/2021 23.06.2021 
 

0 159999 0 

9 Blerje materiale dizenfektimi/pastrimi M. V Ska 82/2021 09.07.2021 
 

0 298896 0 

10 Blerje kondicioner P. K Ska 3/2021 09.11.2021 
 

0 166000 0 

11 Blerje kompjutera dhe printera “P” Ska 10/2021 11.01.2022 
 

0 
 

510960 

12 Rikonstruksion I kanalit Krasniqes “H” 
Nr... datë 
28.06.2021 

1/2021 19.07.2021 
 

0 773902 0 

13 Blerje artikuj ushqimore N. M 
Nr... datë 

12.05.2021    
0 

 
798800 

14 
Blerje stufa drush tuba brryla per shkollat 
kopshtet cerdhen 

K. B  Ska  42/2021 09.12.2021 
 

0 250000 0 

15 
Sherbim internet 

      “I “ 
Nr... datë 

29.04.2021 
 1333/2021 16.12.2021 

 
0 328000 0 

16 Ndertim rruge Auto Salce-Brice      “H”       
Nr... datë 
21.06.2021 

2/2021 19.07.2021 
 

0 787800 0 

17 Kanali I ujerave te larta Zelaj Fshati Begaj       “T “ 
Nr... datë 

01.12.2021 
9/2021 22.12.2021 

 
0 855600 0 

18 
Riparim ure Beli 

“A” 
Nr... datë 
23.08.2021    

0 0 380000 

19 Aktiviteti Sylbice H.H Ska 31/2021 19.12.2021 
 

0 369420 0 

20 Rruga Auto-Salce Brice km+2.00+3.00      “H “ 
Nr... datë 

07.10.2021 
9/2021 22.10.2021 

 
0 956400 

 

21 Festa e geshtenjes T. K  Ska 20/2021 01.11.2021 
 

0 343067 
 

22 Hapja e sezonit turistik te Valbones N.M Ska 3/2021 05.07.2021 
 

0 498320 0 

23 Blerje bojra per fotokopje dhe printera B. T  Ska  31/2021 12.04.2021 
 

0 191400 0 

24 
Rikonstruksion I Rrjetit te Ndricimit Rrugore 
Margegaj- Kocanaj 

    “V” 
Nr... datë 
20.12.2021    

0 942000 0 

25 Blerje karburant (nafte)     “K” 
Nr... datë 

26.11.2021    
0 1003200 

 

26 Blerje materiale pastrimi     “N” Ska 30/2021 20.09.2021 
 

0 195600 
 

27 Akomodimi I hotelit per ekipin Valbona      “V” Ska 4/2021 08.09.2021 
 

0 839520 
 

28 Blerje vegla pune K. B  Ska 47/2021 25.12.2021 
 

0 
 

647900 

29 Ndertim Ujesjellesi Dushaj Eperm (faza II) “V” 
Nr... datë 

05.01.2022    
0 

 
1198799 
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30 Kolaudim Ujesjellesi I fshatit Dragobi “R “ 
Nr... datë 

06.07.2021    
0 

  

31 Rikonstruksion kanali ujites Gashi (pjesa I) “T “ 
Nr... datë 
31.05.2021 

2/2021 17.06.2021 
 

0 
  

32 Blerje tubacione kanali ujites Gashi (pjesa II) “T” 
Nr...datë 

07.06.2021 
3/2021 17.06.2021 

 
0 872640 

 

33 
Transport materiale,Riparim Kanali gashit (pjesa 
III) 

“T “ 
Nr... datë 
31.05.2021 

4/2021 06.07.2021 
 

0 726999 
 

34 
Mirembajtje rruga Markaj Lagja Brecani-Zenelaj 

(+rruge rurale) 
“V” 

Nr.. datë 

19.10.2021 
51/2021 22.10.2021 

 
0 868694 

 

35 Blerje karrige dhe tavolina K. B Ska 39/2021 19.09.2021  0 582000  

36 Mirembajte e rrugeve per vitin 2021-2022 “T” 
Nr.... datë 

06.10.2021 
13/2021 24.11.2021  0 576576  

37 Sherbim per mirembajtje makine A. S  Ska  19/2021 09.08.2021  0 778400  

38 Sherbim mirembajtje makine A. S Ska 14/2021 31.05.2021  0 630000  

39 Sherbim per makinat A.S Ska  82/2021 23.11.2021  0 745010  

40 Sherbim fadrome “S” Ska 74/2021 23.11.2021  0 900000  

  Totali i detyrimit       17,413,443 3,811,139 

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  
 

Lista e vendimeve gjyqësore të ardhura në financë dhe likujdimet e kryera prej saj për dëmshpërblim page, për punonjësit e larguar nga puna. 

Emri i kreditorit Vendim Gjykate nr. datë 

Objekti i Vendimit 
Vlera e 

detyrimit sipas 

Vendimit te 

Gjykatës 

Gjendja e pa 

likujduara 
Vendime të ardhura gjatë vitit 

2021 Likujduar 

gjatë vitit 2021 

Mbetja datë 

31.12.2021 
31/12/2020 

    
Nr dhe data e 

vendimit 

Vlera e 

vendimit 

1 2 3 4 5 6 7 8 9=5+7-8 

R. D Nr.104, datë 21.09.2020 

Detyrimin për 

dëmshpërblim për zgjidhje 
te kontratës se punës. 

16paga dhe 

pushimet e pa 
marra 

  
831.286 500.000 331,286 

Totali  
      

331,286 

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  

 

Mbi pagesat e vendimet gjyqësore për çështje të tjera të ndryshme 
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 gjate vitit 

2021 

Pagesa në lekë të kryera 

gjatë vitit 2021 

Detyrimi në lekë më 31.12.2021 

 

4 6,730,583 0 0 0 6,730,583 

Burimi: Bashkia Tropojë, Drejtoria Ekonomike  
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Aneksit nr. 1 pika 2.6 Programimi dhe realizimi i të ardhurave nga taksat vendore periudha viti 

2021. 

000/lekë 
Llojet e të Ardhurave 2021 

Plan Fakt  % 

I I Të Ardhurat nga Taksa Vendore 29,641 34,641 116.9 

 
I.0 

Nga tatim mbi të ardhurat personale (2%) 4,000 5,464 136.6 

1 I.1 Nga tatimi i thjeshtuar mbi fitimin për BV 100 249 249.0 

2 I.2 
Nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme 5,891 2,800 47.5 

2.1 I.2.1 Nga taksa mbi ndërtesat 3,254 2,228 68.5 

2.2.1 I.2.2.1 Ndërtesa banimi 1,250 170 13.6 

2.2.2 I.2.2.2 Ndërtesa të tjera 2,004 2,058 102.7 

2.2 I.2.2 Nga Taksa mbi tokën bujqësore 2,188 208 9.5 

2.3 I.2.3 
Nga taksa mbi truallin 449 364 81.1 

3 I.3 Nga taksa e fjetjes në hotel 1,500 817 54.5 

4 I.4 Nga taksa e TNI nga ndërtimet e reja 6,000 13,934 232.2 

5 I.5 Nga taksa mbi kalimin e të drejtës së pronësisë  110 - 0.0 

6 I.6 Nga taksa vjetore e mjeteve të përdorura 10,140 9,981 98.4 

7 I.7 Nga taksa e rentës minerare 300 46 15.3 

8 I.8 Nga taksa e tabelës dhe reklames 1,400 1,350 96.4 

9 I.9 Taksë të tjera 200 - 0.0 

II II Të Ardhurat nga Tarifat Vendore 19,909 28,443 142.9 

1 II.1 Nga tarifa e shërbimeve publike  11,800 13,741 116.4 

1.1 II.1.1 Nga familjet 1,500 1,156 77.1 

1.2 II.1.2 Nga institucione institucione 1,200 1,612 134.3 

1.3 II.1.3 Nga biznesi 9,100 10,973 120.6 

4 II.4 Tarifa të shërbimit administrativ  4,459 2,697 60.5 

4.1 II.4.1 Nga vertetime, autorizime,dokumenta te tjera 359 120 33.4 

4.2 II.4.2 Nga tarifa për vulosje veterinere të bagëtive 100 - 0.0 

4.3 II.4.3 Nga tarifat autorizime të transportit  2,500 1,415 56.6 

4.4 II.4.4 Nga tarifat parkimi për mjetet e liçensuara, dhe tarifa për 
parkimin e automjeteve në vendparkime publike me pagesë: 

500 393 78.6 

4.5 II.4.5 Të ardhura nga sektorin e pyjeve dhe kullotave. 1,000 769 76.9 

4.6 II.4.6 Nga tarifa për shërbimin në institucione të arsimit, kultures, 
sportit, shërbimit social etj 

3,650 12,005 328.9 

4.6.1 II.4.6.1 Pallati i Kulturës 100 - 0.0 

4.6.2 II.4.6.2 Pallati i Sportit 100 - 0.0 

4.6.3 II.4.6.3 Kopshtet 1,250 760 60.8 

4.6.4 II.4.6.4 Cerdhet 400 160 40.0 

4.7 II.4.7 Të ardhura nga tarifa hapësirave publike 300 347 115.7 

4.8 II.4.8 Te ardhura te tjera 1,500 10,738  

III III Gjobat 850 626 73.6 

IV IV Të ardhura jo tatimore 4,600 3,423 74.4 

1 IV.1 Të ardhura nga dhënia me qira e aseteve  4,600 3,423 74.4 

  Të ardhurat e veta Gjithsej(I+II+III+IV) 55,000 67,133 122.1 

Burimi: Sektori i Taksave Vendore  
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Aneksi nr. 2 pika 2.6Debitorë për taksat e tarifat vendore të familjeve 2021. 

Burimi: Sektori i Taksave Vendore Punoi:Grupi i auditimit 

 

Debitorët në shkallë bashkie për të gjitha taksat dhe tarifat (progresive) 2011-31/12/2021 

Burimi: Sektori i Taksave Vendore Punoi:Grupi i auditimit 

 

Debitorët në njësitë administrative për taksën e tokës në mënyrë progresive 

 
Nr 

 

 

Njësia 

Admistrative  
 

Nr. Familjeve 

Gjithsej 

Nga të cilat 

Vlera 

debitorë Debitorë Paguar Pjesërisht 

Nuk kanë paguar fare 

Debitorë  
Persona Arkëtuar 

1 B.Curri 61 61 0 0 61 0 61 70017 

2 Bujan 1148 897 251 0 897 251 897 239405 

3 Bytyç 815 714 101 0 714 101 714 391035 

4 Fierzë 651 595 56 0 595 56 595 193458 

5 Lekbibaj 1595 1595 0 0 1595 0 1595 178841 

6 Llugaj 934 740 194 0 740 194 740 373183 

7 Margegaj 1490 1389 101 0 1389 101 1389 171561 

8 Tropojë 2129 2129 0 0 2129 0 2129 661981 

 Totali 8823 8120 703 0 8120 703 8120 2,279,481 

Burimi: Sektori i Taksave 
 

 

Nr Bashkia 

Debitorë për taksat e tarifat vendore të familjeve 

Tokë Ndërtesa Truall Sherbime publike 

Nr. 
Vlera 

Nr. 
Vlera 

Nr. 
Vlera 

Nr. 
Vlera 

Famil Famil Famil Famil 

1 Nj. A B.Curri 142 70017 1631 1591856 1900 20076 1900 3,884,100 

2 Nj. A Bujan 1375 239405 323 292961 413 7056 413 434,175 

3 Nj. A Bytyç 1275 391035 350 317450 523 7322 522 458,325 

4 Nj. A Fierzë 1181 193458 334 302938 468 6888 468 433,650 

5 Nj. A Lekbibaj 1734 178841 337 305659 468 6552 468 422,625 

6 Nj. A Llugaj  1228 373183 237 214959 429 6006 429 349,650 

7 Nj. A Margegaj 1446 171561 504 457128 691 9674 691 627,375 

8 Nj. A Tropojë 2456 661981 687 623109 1160 16240 1160 969,675 

 
Shuma 10,837 2,279,481 4,403 4,106,060 6,076 79,814 6,076 7,579,575 

Nr Emërtimi 

Listave analitike që u nxorën gjatë periudhës së auditimit 

Debitorët  
Shuma 
debitorëve 

TOTAL 

Tarifa 

pastrim etj 

për taksa 

familjare 

Bashkia  më 

datën 
31.12.2021 

Biznese private 
Debitorët e Tokës 

Bujqësore    

Nr Lekë Kamatëvonese Shuma Nr Lekë Lekë Lekë Lekë 

         
   1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Nj B.Curri 
174 19638139 1755550 21393689 61 70017  5496032 26,959,738 

2 Nj. Bujan 8 665527 38842 704369 911 239405  734192 1,677,966 

3 Nj Bytyç 21 3493325 349849 3843174 722 391035  783097 5,017,306 

4 Nj. Fierzë 3 154819 - 154819 598 193458  743476 1,091,753 

5 Nj.Lekbibaj 1 42618 - 42618 1599 178841  734836 956,295 

6 Nj Llugaj  13 791237 118936 910173 748 373183  570615 1,853,971 

7 Nj Margegaj 13 1097739 38857 1136596 1401 171561  1094177 2,402,334 

8 Nj.Tropojë 12 1642202 78612 1720814 2159 661981  1609024 3,991,819 

 

Shuma 271 27,525,606 2,380,646 29,906,252 8,199 2,279,481  11,765,449 43,951,182 
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Debitorët në bashkinë Tropojë në mënyrë progresive 2011-31.12.2021 

Nr Personi Fizik/Juridik 

NUIS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viti 2021 Totali Prog. 31.12.2021 

1 A shpk ................. 69,120 138,240 

2 A shpk .................. 96,194 121,132 

3 A. G s'ka 25,534 145,818 

4 A. S s'ka 
 

65,738 

5 “A” shpk .................... 70,077 140,154 

6 A. I ................... 
 

32,498 

7 A.N ................... 25,113 80,839 

8 A. K ................... 15,948 91,312 

9 A. G .................. 
 

47,687 

10 “A” shpk .................. 69,120 69,120 

11 “A” .................. 14,133 14,133 

12 A. M ................. 16,932 33,864 

13 A. M ................. 5,632 38,822 

14 “A” shpk ................. 126,046 126,046 

15 A .I  ................ 
 

154,423 

16 A. G s'ka 
 

60,360 

17 A. H .................. 26,491 26,491 

18 A. G .................. 27,927 27,927 

19 A. M .................. 
 

12,190 

20 A. G ............... 29,362 77,405 

21 A. G ................. 
 

34,132 

22 A. M ................. 16,602 121,118 

23 A. G. ................ 
 

39,525 

24 A. P ................ 24,812 85,304 

25 A. A ................ 
 

31,593 

26 A. A ................ 
 

27,208 

27 A. H ................. 26,491 186,270 

28 A. H ................ 30,599 30,599 

29 A. B s'ka 
 

68,703 

30 “A” shpk ................ 123,072 123,072 

31 A.G ................ 
 

44,882 

32 A. D ................ 
 

42,860 

33 A. M ................ 31,716 31,716 

34 A G ............... 61,595 123,190 

35 A. P s'ka 24,577 166,841 
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36 A.G .............. 9,000 155,000 

37 A. B .............. 

 

26,400 

38 A.L ................ 

 

96,075 

39 A. B s'ka 

 

119,462 

40 A.V s'ka 

 

43,260 

41 A .B ................ 25,691 25,691 

42 A. L ................ 13,005 13,005 

43 A. G s'ka 25,534 145,818 

44 A. I ................ 33,190 232,612 

45 A. B ................. 

 

162,205 

46 “A” shpk ................. 115,240 115,240 

47 B. A .................. 25,534 25,534 

48 B. G ................. 
 

138,858 

49 B.H ................ 109,246 218,492 

50 B. J ............... 
 

124,557 

51 B. H ............... 42,760 42,760 

52 B. T .............. 6,765 6,765 

53 B. D s'ka 26,491 188,123 

54 B. M ............... 25,056 25,056 

55 B. M ............... 31,579 31,579 

56 B .G ............... 
 

8,292 

57 B.K .............. 
 

31,572 

58 “B” shpk .............. 
 

93,912 

59 “B” 20 shpk .............. 36,786 36,786 

60  “B” shpk ............... 
 

49,028 

61 B. B .............. 18,185 18,185 

62 B. K .............. 29,362 170,219 

63 B. I ............. 
 

49,259 

64 “B” shpk ............. 60,120 162,296 

65  “C” shpk .............. 25,056 25,056 

66 C.B .............. 37,975 75,950 

67 C. Ç ............. 25,534 64,626 

68 C. G ............. 
 

103,444 

69 C .A ............ 60,120 349,851 

70 C  shpk ............ 42,618 42,618 

71 D.G ............ 35,548 35,548 

72 D  shpk ............ 86,642 86,642 

73 D. S ............. 25,854 25,854 

74 “D” shpk ............ 
 

4,983 

75  “D” shpk ............ 69,120 354,442 

76 D.H s'ka 
 

46,322 

77 D.H ............. 
 

152,783 

78 D. S ............ 26,108 26,108 

79 D. M s'ka 
 

90,564 

80 D. O SKA 
 

71,585 

81 D. I ............ 
 

69,434 

82 E.H ............ 7,370 7,370 

83 E. K ........... 26,491 85,275 

84 E. D s'ka 25,151 171,610 

85 E.M ............ 3,736 3,736 

86 E. B ............ 26,920 53,840 

87 E. K ............ 9,120 9,120 
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88 E. I ............ 16,475 16,475 

89 “E” shpk ........... 187,860 187,860 

90 E. P .......... 23,432 53,784 

91 E.N ......... 
 

8,183 

92 “E” shpk .................. 48,120 48,120 

93 E.T .................... 
 

6,596 

94 E.H s'ka 
 

21,333 

95 ”E” shpk .................... 
 

176,913 

96 “E” shpk ...................... 
 

33,703 

97 E.K ..................... 26,290 26,290 

98 “E” shpk ..................... 
 

10,853 

99 “E” shpk ..................... 50,915 345,789 

100 “E” shpk .................... 69,120 492,725 

101 F.S ..................... 47,030 268,894 

102 F.A .................... 
 

19,772 

103 F A s'ka 
 

32,499 

104 F. G ................... 25,821 201,881 

105 F.H ................... 27,065 27,065 

106 F,G ................... 
 

73,457 

107 F. N .................. 30,606 110,234 

108 “F” shpk ................... 32,132 32,132 

109 G .................. 51,440 102,880 

110 F. M s'ka 
 

43,260 

111 F. S ................. 
 

16,781 

112 “F” sha .................. 10,324 10,324 

113 “F” sha .................. 96,240 96,240 

114 “G” shpk .................. 48,120 96,240 

115 “G” shpk .................. 16,869 16,869 

116 G. P s'ka 13,612 98,417 

117 “G” shpk .................. 14,708 14,708 

118 G. G s'ka 25,917 177,320 

119 G. H .................. 
 

29,402 

120 “G” shpk .................. 48,120 223,763 

121 G. B .................. 32,704 32,704 

122 G. M .................. 
 

22,698 

123 G. M ................ 26,013 26,013 

124 G.G ............... 58,724 340,803 

125 G. K ................ 15,604 15,604 

126 G.B Ska 13,612 61,482 

127 “G” shpk ................ 69,784 224,635 

128 G.B s'ka 
 

36,936 

129 G. G ................ 30,319 145,107 

130 “S”  shpk ................ 210,355 210,355 

131 “G” shpk ................ 92,217 92,217 

132 G. G ................. 
 

196,654 

133 G. G .................. 24,577 109,073 

134 “H” shpk ................. 145,428 145,428 

135 H. Ç .................. 
 

33,206 

136 H.D .................. 24,003 244,087 

137 H. N ................. 
 

48,415 

138 “V” shpk .................. 60,120 60,120 

139 H. K .................. 11,108 66,392 
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140 K shpk ................... 69,784 398,972 

141 H. M s'ka 13,612 98,417 

142 “I” shpk ................... 49,077 454,143 

143 I.B ................... 19,268 19,268 

144 I.Y ................... 32,695 32,695 

145 “I” shpk ................. 48,120 257,720 

146 I.B ................. 
 

30,425 

147 I.K ................ 37,975 298,911 

148 I. M ................ 18,433 18,433 

149 J. G ................ 
 

40,188 

150 J. M ................ 
 

21,186 

151 J. B ................ 
 

1,757 

152 J. M ................ 25,056 142,771 

153 K.H ................ 
 

28,464 

154 L.M s'ka 
 

160,244 

155 L.S ................. 
 

52,104 

156 “L” shpk ................. 69,784 448,001 

157 L. M  ................. 
 

90,272 

158 L. Ç ................. 
 

45,693 

159 L. K ................. 17,872 35,744 

160 L. C s'ka 24,577 208,787 

161 M. B s'ka 14,276 102,721 

162 M.G s'ka 
 

36,936 

163 M. L ................. 29,689 29,689 

164 M. A ................. 21,573 144,513 

165 “M” shpk ................. 
 

70,077 

166 “M” shpk ................. 70,077 557,093 

167 M. Q s'ka 
 

31,016 

168 “M” shpk ................. 
 

26,111 

169 “N” shpk ................. 69,120 485,411 

170 N.G s'ka 
 

59,502 

171 N. M ................. 26,013 26,013 

172 N. R ................. 25,534 145,818 

173 N.D s'ka 
 

9,143 

174 N. B s'ka 13,612 98,417 

175 “N” shpk ................. 70,077 393,309 

176 “P” shpk .................. 
 

133,041 

177 P. M s'ka 
 

110,669 

178 P. M ................. 
 

50,776 

179 P. I .................. 
 

6,970 

180 “P”sha .................. 366,225 366,225 

181 Q.A .................. 
 

35,101 

182 R. Q .................. 24,577 139,426 

183 R. Ç .................. 
 

24,161 

184 R. M .................. 30,503 30,503 

185 R.I .................. 
 

13,633 

186 R. S ................... 18,120 58,328 

187 R. P ................... 
 

43,539 

188 R.K s'ka 25,534 145,818 

189 R. H ................... 
 

3,201 

190 R. L s'ka 25,534 182,023 

191 R. S s'ka 
 

33,240 
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192 R.D ................... 
 

24,087 

193 “R” shpk  .................... 31,077 137,920 

194 R. K .................... 
 

78,321 

195 S. H .................... 9,600 28,388 

196 S. M .................... 19,932 19,932 

197 S.D ................... 
 

85,182 

198 S.S .................. 
 

31,757 

199 “S”shpk .................. 61,620 61,620 

200 S. M ................... 95,244 95,244 

201 S.S ................... 
 

9,412 

202 S. V  s'ka 
 

103,253 

203 S. M .................. 27,668 44,654 

204 S.M s'ka 24,194 164,400 

205 S. A ................... 34,855 34,855 

206 S.S ................... 24,577 140,858 

207 S. M ................... 25,917 60,833 

208 S.D ................... 
 

21,644 

209 S. H .................... 
 

107,613 

210 S.M ................... 31,261 31,261 

211 S. M ................... 22,620 22,620 

212 S. H s'ka 
 

66,777 

213 S. K .................... 24,960 49,920 

214 S. N .................... 
 

28,330 

215 S. B s'ka 21,298 168,705 

216 S. S s'ka 
 

21,942 

217 “S“ s'ka 
 

33,240 

218 “S” shpk .................. 75,120 75,120 

219 S. A s'ka 25,151 171,610 

220 S.I s'ka 
 

102,591 

221 T. Z SKA 24,577 109,073 

222 “T” shpk ................ 140,865 140,865 

223 “T” sha ................. 
 

221,687 

224 U. D ................. 25,534 120,845 

225 “V”shpk .................. 61,077 229,892 

226 V. B .................. 14,990 14,990 

227 ”S”  shpk ................... 
 

153,377 

228 “M” .................. 
 

98,056 

229 X. H s'ka 24,194 164,400 

230 Y.B ................... 17,782 42,838 

231 Z. G s'ka 26,688 192,906 

232 Z. H ................... 
 

27,114 

233  Z.D Ska 35,342 109,073 

234 Dega e thesarit L............E - 117,240 

235 O. Tropojë K..............H 
 

351,720 

236 A. R. S. L........D 40,120 40,120 

237 “F” SHPK .................. 218,000 218,000 

238 “M” shpk .................. 68,000 68,000 

239 S. shpk ................. 143,000 143,000 

240 “V” SHPK ................. 633,000 633,000 

241 “S” SHPK ................. 136, 000 136,000 

242 “T” SHPK .................. 143,000 143,000 

243 “N” shpk .................. 68,000 68,000 
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244 “G”shpk .................. 600,000 600,000 

245 “E” shpk .................. 900,000 900,000 

246 “P” shpk .................. 800,000 800,000 

247 A.D Individ 

 

27,359 

248 M.H Individ 

 

23,112 

249 B.P Individ 

 

3,247 

250 Ç.A Individ 

 

62,485 

251 F.B Individ 

 

45,208 

252 D.Q Individ 

 

60,824 

253 U.I Individ 

 

37,623 

254 R.F.S. Individ 

 

39,415 

255 H.A Individ 

 

47,855 

256 H.M Individ 

 

46,830 

257 I.B Individ 

 

55,138 

258 S.B Individ 

 

29,609 

259 H.M Individ 

 

9,830 

260 A.H Individ 

 

19,103 

261 S.H Individ 

 

4,249 

262 A.M Individ 

 

122,337 

263 N.A Individ 

 

4,861 

264 D.K Individ 

 

49,911 

265 I.B Individ 

 

41,923 

266 P.S Individ 

 

2,303 

267 I.S Individ 

 

40,423 

 
Totali : 

 

14,534,645 29,906,253 

Burimi sektori i Taksave dhe Tarifave Vendore 

 

Aneksi nr.3 pika 2.6 Subjekte që kanë lidhur kontrata të # dhe nuk kanë respektuar kontratën 

sipas nenit 3 të saj.. 
Nr Subjekti Nip Aktiviteti Sip ha, km 

 

Lidhja e 

kontratë 

Afatii 

kontratës 
vit 

Rinovimi çdo 

vit sipas kontr 

Vlerësimi 

sipas 
Bashkisë vite  

Vlerësimi 

sipas Klsh 
31.12.2021 

vite 

Detyrimi 

Rivlesuar
l 

31.12.21 

1 “B” .................. Hec 0,85km 2.4.21 5 Jo 149,600 x1 161,500 x 1  11,900 

2 “A” ................... L. minera 0,24 ha 30.10.1
8 

9 Jo 105,600 x 3  156,600 x 3  153,000 

3 “V” ................... l. mineral 0.2 ha 18.1.19 9 Jo 88,000 x 3 108,000 x 3  60,000 

4  “B” .................. Hec 1,9650km 18.7.18 10 Po 284,925 x 3 373,350 x 3  265,275 

5 “S” .................. Hec 1,265km 6.12.18 10 Po (2vite) 139,150 x 3 202,400 x 3 189,750 

6 “T” ................... Hec 1,596km 20.12.1
9 

1 Po 690,272 x 2 745,180 x 2 109,816 

7 “V” .................. Hec 5,658km 24.7.19 10 Jo 827,148 x 3 1,089,458 x 3 786,930 

8 “T” ................... Antenë 0,0025ha 18.10.1

9 

9 Jo 20,000 x 3 21,250 x 3  63,750 

9 “T” .................. Antenë 0,022ha 20.11.1

6 

9 Jo 176,000x 6 187,000 x 6  66,000 

10 “I”  .................. Antenë 0,0042 ha 21.6.17 9 Po 33,600 x 6 37,700 x 6  12,600 

11 “V” .................. Antenë 0,006565h 24.5.19 9 Jo 52,520 x 3 55,802 x 3   9,847 

12 “V” .................. Antenë 0,00612ha 15.4.18 5 Jo 48,960 x 3 52,020 x 3   9,180 

13 I. M .................. V.Turstike 6 ha 4.11.20 10 Po 450,000 x 1 756,000 x 1 306,000 

14 “S “shpk ................... L.Minerale 0.25ha  28.7.16 9 Po 110,000 x5 135,000 x5 125,000 

15 “M” .................... L.Minerale 0,08ha 18.9.18 9 Jo 35,200 x 4 43,200 x4 32,000 

 Totali         2,201,048 

Punoi:Grupi i auditimit 
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Aneksi nr. 4 pika 2.6 Pasqyra e debitorëve të kontratave të qirave për HEC-et, Antena, për vitin 

2021. 
Nr Subjekti Nipt Vendodhja Aktiviteti Afati Detyrimi Arkëtuar 

2021 

Debitor 

2021 

1 “V” .................... Margegaj Antena 15.11.19-

14.11.24 

255,000 - 255,000 

2 “S” shpk ................... Lug-Kolgeca Hec 6.12.20-5.12.21 151,730 - 151,730 

3 “B” ................... Lug Tropojë Hec 18.7.20-17.7.21 294,925 - 294,925 

4 “H” shpk ................... Berishë Hec 2.7.19-24.7.2021 3,237,508 - 3,237,508 

5 V. H  Bajram Curri Bar 10..1.19-10.6.21 120,000 - 120,000 

 Totali       4,059,163 

Punuar; Grupi i auditimit 

 

Aneksi nr. 5 pika 2.6 Debitorët e Taksës së Ndikimit në 31.12.2021 

Nr Adresa Emri Atësia Mbiemri 
Nr. i  
Lejes 

Dt e lejes 

Sip. 

Ndërtimi    

ne m² 

Kosto 
mesatare/Sip. 

Ndërtimi 

lekë/m2    
Sipas EKB 

Vlera e      

Ndërtimit     

lekë 

Debitorë 

1 Koçanaj A. I. D 55370 17.01.17 166,32 32899 5.471.762 27.359 

2 B.Curri M.R.  H 55833 19.04.17 140,5 32899 4.622.310 23.112 

3 B.Curri B. R.P 56256 30.06.17 19,74 32899 649.426 3.247 

4 Rrogam Ç. J.A            56276 28.07.17 379,86 32899 12.497.014 62.485 

5  Nj.A. Llugaj F.  S.B 55307 08.11.17 274,83 32899 9.041.632 45.208 

6 Sopot - Tropoje D. S. Q 56410 29.12.17 369,76 32899 12.164.734 60.824 

7 Lagj "28 Gushti"  U. S. I 56413 29.12.17 228,72 32899 7.524.659 37.623 

8 Fierze Tropoje R. F.. S. 56426 15.01.18 239,61 32899 7.882.929 39.415 

9 Margegaj Tropoje H.  R.  A 56429 15.01.18 290,92 32899 9.570.977 47.855 

10 Sopot - Tropoje H. Z.  M    56432 15.01.18 284,69 32899 9.366.016 46.830 

11 Sopot - Tropoje I.S.B 56317 13.02.18 670,39 32899 22.055.161 55.138 

12 Bujan - Tropoje S.T.B 38962 18.02.18 180 32899 5.921.820 29.609 

13 Bajram Curri H.I. M  90298 28.03.18 59,76 32899 1.966.044 9.830 

15 Nimaj  B. Curri A. A. H 90265 24.05.18 116,13 32899 3.820.561 19.103 

16 Nimaj  B. Curri S. A. H 90266 24.05.18 25,8 32899 849.781 4.249 

17 Bujan Tropoje A  B. M 94733 24.05.18 743,71 32899 24.467.315 122.337 

18 Bajram Curri N. S.A 37327 25.07.18 29,55 32899 972.165 4.861 

19 Bajram Curri D. N. K 90297 25.07.18 303,42 32899 9.982.215 49.911 

20 Bajram Curri I. R. B 90259 25.07.18 254,86 32899 8.384.639 41.923 

21 Bajram Curri P. I. S 57573 26.07.18 14 32899 460.586 2.303 

22 Viçidol  I. A.S 57588 30.08.18 245,7 32899 8.084.600 40.423 

 
 TOTALI 

     
 

773,644 

Burimi; Bashkia Tropojë 

Aneksi nr.6 pika 2.6 Pasqyra e subjekteve që ushtrojnë aktivitete karburante dhe janë debitor 

progresiv për vitin 2021. 

 

Nr 

 

Subjekti 

 

Nipti 

 

Adresa Aktiviteti 

Licenca /Autorizimet Detyrimi 

31.12.2021 Fillimi  Mbarimi 

1 “H” shpk ................... L.Dardania Karburant 09.08.2019 08.08.2024 900,000 

2 “E” ................... L.Dardania Karburant 11.01.2019 10.01.2024 900,000 

3 “P” shpk ................... L.Dardania Karburant 20.09.2021 20.09.2025  800. 000 

4 “S” .................. L.Dardania Karburant 16.05.2021 16.05.2026 1.000.000 

5 “D” .................. L.Dardania Karburant 12.03.2021 12.03.2026 1.000.000 
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Totali 

  

 

  
4, 600,000 

Punuar; Grupi i auditimi 

Aneksi nr.7 pika 2.6 Penalitetet e vendosura nga IVMT për vitin 2021 
Nr Emër Mbiemër Vendodhja Aktivitetit Penalitet Debitor 

1 P. G Dushaj Shpatëz Objekt 2 katëshe  100000  100,000  

2 H. K Margegaj Shtëpi Banimi 100000  100,000  

3 S. S Valbone Objekt 3 Katesh 100000  100,000  

4 M. G Cerrnice  Banimi 100000  100,000  

5 B.P Fshati Dushaj e Banimi 100000  100,000  

6 A.G Fushëlumi Objekt 3 Katesh 100000  100,000  

7 A.A Margegaj Banimi 100000  100,000  

8 M.S Lagjia Partizani   Banimi 100000  100,000  

9 S. D Dragobi Lokal 200000  200,000  

10 L. S Dragobi Banimi 100000  100,000  

11 R. H Valbone  Banimi 100000  100,000  

12 H. S Valbone  Objekti Kati II 100000  100,000  

13 P.I Bajram Curi Kati metalik 250000  250,000  

14 A.G Llugaj mur pritës  100000 100,000 

 Total    1,650,000 

Punuar; Grupi i auditimit 

 

Aneksin nr. 1 pika 3 “Formati nr.1 Aktivi i Bilancit” 2021  

në lekë 

Nr. 

Reshti 

 

Referenca e 

Logarive 

E M E R T I M I 

 

Ushtrimi 

I 

Mbyllur 

Ushtrimi 

Paraardhes 

1 A A K T I V E T  3,404,007,917 3,333,454,367 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 266,619,711 312,994,195 

3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent te tyre 67,145,258 124,753,484 

4 531 Mjrete monetare ne Arke 0 597,862 

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke     

6 520 Disponibilitete ne Thesar 67,145,258 124,155,622 

7 50 Letra me vlere     

8 532 Vlera te tjera     

9 54 Akreditiva dhe paradhenie     

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)     

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 18,054,581 16,771,929 

12 31 Materiale 40,259 288,385 

13 32 Inventar I imet 18,014,322 16,483,544 

14 33 Prodhim nre proces     

15 34 Produkte     

16 35 Mallra     

17 36 Kafshe ne rritje e majmeri     

18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve     

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit     

20 39 Provigjone perzhvlersimin e inventarit (-)     

21   3.Llogari te Arketushme 104,184,895 171,468,782 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme     

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba 48,934 48,934 

24 431 Tatim e Taksa     

25 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal      
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26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti     

27 435 Sigurime Shoqerore     

28 436 Sigurime Shendetsore     

29 437,438, Organizma te tjere shteterore     

30 44 Institucione te tjera publike     

31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere     

32 468 Debitore te ndryshem 42,876,907 31,262,840 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 61,259,054 140,157,008 

34 45 

Mardhenie midis institucioneve apo njesive 

ekonomike     

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 77,234,977 0 

37 409 Parapagime     

38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin     

39 477 Diferenca konvertimi aktive     

40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime     

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 77,234,977   

42   II.Aktivet Afat gjata 3,137,388,206 3,020,460,172 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  13,688,863 11,472,824 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave     

45 202 Studime dhe kerkime 13,688,863 11,472,824 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme     

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  2,923,507,821 2,991,849,204 

48 210 Toka, T,roje, Terene 22,460,270 22,460,270 

49 211 Pyje, Plantacione 10,017,959 10,017,959 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 1,113,618,583 1,168,261,128 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 1,695,583,073 1,706,372,666 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 16,651,964 13,665,972 

53 215 Mjete Transporti 14,784,630 17,617,689 

54 216 Rezerva Shteterore     

55 217 Kafshe pune e prodhimi     

56 218 Inventar ekonomik 38,619,961 41,682,138 

57 24 Aktive afatgjata te demtuara 11,771,382 11,771,382 

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie     

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet     

62   4.Investime 200,191,522 17,138,144 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale      

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale  200,191,522 17,138,144 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 215,617,019 200,198,386 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 215,617,019 200,198,386 

67   1. Llogari te Pagushme 215,423,549 200,004,916 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 108,423,719 108,423,719 

69 42 Detyrime ndaj personelit 12,696,668 13,310,272 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     

71 460 Huadhenes     

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 645,774 907,181 

73 432 Tatime, mbledhur per llogari pushtetit lokal      

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     

75 435 Sigurime Shoqerore 3,737,000 3,767,547 

76 436 Sigurime Shendetsore 512,738 516,346 
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77 437,438, Organizma te tjere shteterore     

78 44 Institucione te tjera publike     

79 45 

Mardhenie midis institucioneve apo njesive 

ekonomike     

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     

81 466 Kreditore per mjete ne ruajtje 34,197,147 28,729,604 

82 467 Kreditore te ndryshem 12,284,662 13,038,473 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime 42,925,841 31,311,774 

84 49 Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)     

85   2.Te tjera pasive afatshkurtra 193,470 193,470 

86 419 Kreditore, Parapagime 193,470 193,470 

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     

88 478 Diferenca konvertimi pasive     

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme      

93 16.17,18 Huate Afat gjata     

94   Provigjonet afatgjata     

95 Klasa 4 Te tjera     

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 3,188,390,898 3,133,255,981 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR : 3,188,390,898 3,133,255,981 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 2,955,251,265 2,969,873,492 

99 12 Rezultatet e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 32,948,111 96,023,880 

101 111 Rezerva     

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve      

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime     

103 105 Teprica e Granteve kapitale Te Brendshmne  200,191,522.00 67,358,609.00 

104 106 Teprica e Granteve kapitale Te Huaja  0 0 

105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata 0 0 

107   Te Tjera 0 0 

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 3,404,007,917 3,333,454,367 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Aneksin nr. 2 pika 3 “Tepricën e likujditeteve në fund të vitit ushtrimor” të Formatit nr.3 

“Pasqyrë e flukseve monetare viti 2021” 

  

Nr. 

Reshti 

  

Nr 

Rubrike  

  

PERMBAJTJA 

  

Periudha  

Raportuse 

  

Periudha  

Paraardhese 

  

(a) (b) (c) (1) (2) 

1 I VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 134,979,596 55,432,600 

2 1 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime korente (+)  695,574,036 604,651,056 

3 2 Arketime e te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor  75,978,725 50,990,552 

4   Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e Doganore(+)   0 

5   Te hyra nga Kontributet e Sig. shoq. e shendets(+)   0 

6   Te hyra nga ardhurat jotatimore (+) 67,133,129 46,983,212 

7   Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+)     
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8   Te hyra, nga kredi e huamarrje afatshkurter(+)     

9   Te hyra nga Mjetet ne ruajtje(+) 8,845,596 3,409,478 

10   Te tjera, arketuar(+)   597,862 

11 3 Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente -636,573,165 -600,209,008 

12   Per detryrime e Shpenzime nga vitet e kaluara(-)     

13   Per detryrime e Shpenzime te viti ushtrimor(-) -633,195,113 -593,057,147 

14   Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) -3,378,052 -7,151,861 

15   Interesi I paguar(-)     

16   Tatime te paguara(-)     

17   Te tjera te paguara ( - )     

18 II VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE -189,632,335 25,539,828 

19   Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime Kapitale (+)    105,010,251 

20   Te hyra nga Kredi dhe e huamarrje afatgjata(+)      

21   Te hyra nga shitja e Aktiveve Afatgjata (+)     

22   Te hyra nga interesat e huadhenies dhe nenhuadhenies(+)     

23   Pagesa per detryrime e Investime nga vitet e kaluara(-) -189,632,335 -79,470,423 

24   Per detryrime e Investimete viti ushtrimor(-)     

25   Huadhenie e Nenhuadhenie(-)     

26   Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-)     

27   Dividente te paguar(-)     

28 III TRANSFERTA E TE TJERA -2,955,487 -6,904,694 

29   Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet(-)     

30   Transferime ne buxhet te Fondevete pa perdorura(-) -2,955,487 -6,904,694 

31   Levizje e brendshme e transferta te tjera(+-)     

32 IV Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare -57,608,226 74,067,734 

33 V Teprica ne fillimte vitit ushtrimor 124,753,484 50,685,750 

34 VI Teprica e Likujditeteve ne fund tevitit ushtrimor 67,145,258 124,753,484 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Aneksin nr. 3 pika 3 Analiza e gjendjes së llogarisë. 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe lëvizjet e 

pësuara në vitin ushtrimor, krahasuar me vitin paraardhës. 

Nr 
Emertimi Njesise 

Admnistrative 
EMRI MBIEMRI 

Data e 

krijimit 

Gjendje 

01.01.2021 

debia kredia 
MBETJE 

31.12.2021 

vlera vlera 
 

1 Njesia Margegaj 

Grabitje LEK ne viti 

1997 nga persona te 

armatosur 

1997 1,849,683 

  0 1,849,683 

2 
Njesia Llugaj 

Grabitje paga viti 1997 

nga persona te armatosur 1997 2,255,730   0 2,255,730 

3 Njesia Llugaj 

Zyrat e Komunes nr.2 

marr nga persona per 

banese   407,253   0 407,253 

4 
Njesia Llugaj 

Thyerje e shkolles 

mesme llugaj   324,000   0 324,000 

5 Njesia Tropoje R. K   13,368   0 13,368 

6 Njesia Tropoje H. N 2014 9,231   0 9,231 

7 Njesia Tropoje A. H 2014 7,637   0 7,637 

8 Njesia Tropoje A.P 2014 7,764   0 7,764 
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9 Njesia Tropoje A. A 2014 7,923   0 7,923 

10 Njesia Tropoje Z. H 2014 7,637   0 7,637 

11 Njesia Tropoje A. G 2014 8,825   0 8,825 

12 Njesia Tropoje S.T 2014 8,514   0 8,514 

13 Njesia Tropoje I.K 2014 7,636   0 7,636 

14 Njesia Tropoje I. T 2014 7,636   0 7,636 

15 Njesia Tropoje R. M 2014 35,052   0 35,052 

16 Njesia Tropoje F.P 2014 39,889   0 39,889 

17 Njesia Tropoje H.N 2014 8,487   0 8,487 

18 Njesia Tropoje E. K 2014 7,636   0 7,636 

19 Njesia Tropoje S.T 2014 8,869   0 8,869 

20 Njesia Tropoje N.M 2014 8,514   0 8,514 

21 Njesia Tropoje M. M 2014 9,231   0 9,231 

22 Njesia Tropoje H. M 2014 7,636   0 7,636 

23 Njesia Tropoje M.C 2014 20,400   0 20,400 

24 Njesia Tropoje A. D 2014 72,146   0 72,146 

25 Njesia Tropoje S. H 2014 14,000   0 14,000 

26 Njesia Tropoje A. H 2014 15,902   0 15,902 

27 Njesia Tropoje D. Q 2014 17,820   0 17,820 

28 Njesia Tropoje P.M 2014 14,298   0 14,298 

29 Njesia Tropoje J.M 2014 14,000   0 14,000 

30 Njesia Tropoje N.M 2014 14,000   0 14,000 

31 Njesia Tropoje A.S 2014 14,000   0 14,000 

32 Njesia Tropoje T.T 2014 0   0 0 

33 Njesia Tropoje X.C 2014 14,000   0 14,000 

34 Njesia Tropoje A. K 2014 14,000   0 14,000 

35 Njesia Tropoje S.K 2014 94,738   0 94,738 

37 Njesia Tropoje H. B 2014 5,744   0 5,744 

38 Njesia Tropoje A. B 2014 14,000   0 14,000 

39 Njesia Tropoje S. M 2014 94,374   0 94,374 

40 Njesia Tropoje B. Q 2014 10,636   0 10,636 

41 Njesia Tropoje I. M 2014 13,636   0 13,636 

42 Njesia Tropoje S. Al 2014 13,636   0 13,636 

43 Njesia Tropoje S. H 2014 100,000   0 100,000 

44 Njesia Tropoje M. K 2014 80,738   0 80,738 

45 Njesia Tropoje F. K 2014 80,738   0 80,738 

46 Njesia Tropoje R. K 2014 80,738   0 80,738 

47 Njesia Tropoje J. Q 2014 69,600   0 69,600 

48 Njesia Tropoje B.M 2014 80,738   0 80,738 

49 Njesia Tropoje H. N 2014 80,738   0 80,738 

50 Njesia Tropoje B.H 2014 80,738   0 80,738 

51 Njesia Tropoje L.K 2014 80,738   0 80,738 

52 Njesia Tropoje D. Q 2014 27,145   0 27,145 

53 Njesia Tropoje  "O" 2014 266,260   0 266,260 

54 Njesia Tropoje B. D 2014 6,333   0 6,333 

55 Njesia Tropoje A. D 2014 18,505   0 18,505 

56 Njesia Tropoje J. Q 2014 18,505   0 18,505 

57 Njesia Tropoje R. B 2014 18,505   0 18,505 

58 Njesia Tropoje R. K 2014 24,005   0 24,005 

59 Njesia Tropoje S.G 2014 18,505   0 18,505 

60 Njesia Tropoje A. K 2014 18,505   0 18,505 

61 Njesia Tropoje A.M 2014 18,505   0 18,505 

62 Njesia Tropoje V.S 2014 18,505   0 18,505 

63 Njesia Fierze S.N 2008 7,367   0 7,367 

64 Njesia Fierze F.R 2008 5,367   0 5,367 

65 Njesia Fierze B. M 2008 7,367   0 7,367 

66 Njesia Fierze B.O 2008 16,000   0 16,000 
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67 Njesia Fierze G. G 2008 9,580   0 9,580 

68 Njesia Fierze M.H 2008 80   0 80 

69 Njesia Fierze S. M 2010 30,000   0 30,000 

70 Njesia Fierze R. S  2010 45,895   0 45,895 

71 Njesia Fierze B. C 2010 3,000   0 3,000 

72 Njesia Fierze G.S 2010 21,000   0 21,000 

73 Njesia Fierze G. G 2010 9,000   0 9,000 

74 Njesia Fierze R. K 2008 8,335   0 8,335 

75 Njesia Fierze I. D  2012 10,000   0 10,000 

76 Njesia Fierze S. D 2012 5,000   0 5,000 

77 Njesia Fierze A. M  2012 5,000   0 5,000 

78 Njesia Fierze F.L 2012 5,000   0 5,000 

79 Njesia Fierze P.G 2012 5,000   0 5,000 

80 Njesia Lekbibaj G.M 2014 209,900   0 209,900 

81 Njesia Lekbibaj V. R 2014 167,234   0 167,234 

82 Njesia Lekbibaj M. N 2014 147,234   0 147,234 

83 Njesia Lekbibaj J. M 2014 93,408   15,552 77,856 

84 Njesia Lekbibaj A. N 2014 91,900   0 91,900 

85 Njesia Lekbibaj N.G 2014 87,115   0 87,115 

86 Njesia Lekbibaj V. L 2014 136,832   0 136,832 

87 Njesia Lekbibaj D.C 2014 13,120   0 13,120 

88 Njesia Lekbibaj M. S 2014 13,120   0 13,120 

89 Njesia Lekbibaj G. M 2014 13,120   0 13,120 

90 Njesia Lekbibaj E.P 2014 25,000   0 25,000 

91 Njesia Lekbibaj H. P 2014 29,000   0 29,000 

92 Njesia Lekbibaj P. G 2014 9,900   0 9,900 

93 Njesia Lekbibaj G. L 2014 14,850   0 14,850 

94 Njesia Lekbibaj J.N 2014 14,820   0 14,820 

95 Njesia Lekbibaj A.R 2014 14,850   0 14,850 

96 Njesia Lekbibaj P.I 2014 9,900   0 9,900 

97 Njesia Lekbibaj F. Z 2014 9,900   0 9,900 

98 Njesia Lekbibaj V. G 2014 9,900   0 9,900 

99 Njesia Lekbibaj A. B 2014 4,950   0 4,950 

100 Njesia Lekbibaj P.P 2014 4,950   0 4,950 

101 Njesia Lekbibaj E. R 2014 373,000   0 373,000 

102 Njesia Lekbibaj U. K 2014 50,000   0 50,000 

103 Njesia Lekbibaj B.M 2014 259,800   0 259,800 

104 Njesia Lekbibaj A. Q 2014 90,000   0 90,000 

106 Njesia Lekbibaj “K” SHPK 2014 866,440   0 866,440 

107 Njesia Lekbibaj “R” SHPK 2014 778,461   0 778,461 

108 Njesia Lekbibaj A P 2014 4,950   0 4,950 

109 Njesia Qender H. J   257,370   0 257,370 

110 Njesia Qender F. I   124,670   0 124,670 

114 Njesia Qender B.B KLSH 2017 6,820   0 6,820 

115 Njesia Qender A. G KLSH 2017 7,500   0 7,500 

116 Njesia Qender G. S KLSH 2017 4,080   0 4,080 

117 Njesia Qender V. D KLSH 2017 16,704   0 16,704 

118 Njesia Qender A.M KLSH 2017 224,274   0 224,274 

120 Njesia Qender V. N KLSH 2017 90,000   0 90,000 

123 Njesia Qender M.B KLSH 2017 4,560   4,560 0 

124 Njesia Qender E.M KLSH 2017 81,535   72,096 9,439 

125 Njesia Margegaj Z.I KLSH 2017 1,442,446   47,934 1,394,512 

126 Njesia Qender B.B KLSH 2017 83,656   69,804 13,852 

127 Njesa Fierze B. P KLSH 2017 292,815   0 292,815 

128 Njesia Qender Debitoret e biznesve KLSH 2019 18,082,240 14,534,645 2,710,632 29,906,253 

129 Njesia Qender R. I KLSH 2019 0   0 0 

130 Njesia Qender H. C  KLSH 2019 0   0 0 
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131 Njesia Qender Z. C KLSH 2019 0   0 0 

132 Njesia Qender F.R KLSH 2019 0   0 0 

133 Njesia Lekbibaj 
M.P 

KONTR 

PREF 100,000   0 100,000 

Shuma    31,262,840 14,534,645 2,920,578 42,876,907 

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Aneksin nr. 4 pika 3 Inventari kontabël i llogarisë 212 "Ndërtesa " me 31.12.2021 

N
u

m
ri

 r
en

d
o

re
 

Pershkrimi 

Gjrdja 31.12.2021 

Amortizimi I 

akumuluar 

2021 

Vlera e 

mbetur 2021 

neto 

Sasia 
Vlera totale 

Bruto  

1 Zyrat e komunes Llugaj  1  9,556,784  2,420,983.64  7,135,800.36  

2 Ambulanca Luzhe  1  3,990,000  1,077,491.90  2,912,508.10  

3 Ambulanca Cerrnice  1  4,512,500  1,214,860.95  3,297,639.05  

4 Ambulanca Llugaj  1  2,740,821   739,574.80  2,001,246.20  

5 Ambulanca Rrogam  1  814,506   214,136.69  600,369.32  

6 Ambulanca Bukove  1  1,121,759   294,919.80  826,839.20  

7  Shkolla Cerrnice (Çatia)  1  1,664,400   437,580.45  1,226,819.55  

8 Ujesjellsi lagjia Murataj  1  2,141,995   563,142.26  1,578,852.74  

9 Ujesjellsi Llugaj  1  4,512,500  1,233,860.95  3,278,639.05  

10 Ujesjellsi Llujshnice  1  5,685,750  1,542,318.83  4,143,431.18  

11 Ujesjellsi Cerrnice  1   21,551,835  5,760,988.91  15,790,846.09  

12 Rikonstruksion Zyrat e Gjendjes Civile  1  395,535   67,178.66  328,356.34  

13 
 Shkolla Mesamme Llugaj 

(Palestra,,Çatia,Projekt)  1  2,176,149   318,529.88  1,857,619.12  

14 
Çatia e Shkolles Mesme Llugaj 

Rikostrukson  1  540,600   52,708.50  487,891.50  

15 Zyrat e Njesise Adimnistrative   1  5,799,694  1,722,938.38  4,076,755.62  

16 Shkolla 9 vjecare Salce  1  5,000,000  1,485,370.07  3,514,629.93  

17 Shkolla CU Varg  1  500,000   148,537.01  351,462.99  

18 Shkolla mesme Lekbibaj  1   21,269,796  3,292,208.04  17,977,587.96  

19 Shkolla 9 vjecareLekbibaj  1  4,330,010  1,286,333.45  3,043,676.55  

20 Shkolla 9 vj.Gjonpepaj  1   28,212,485  8,381,196.16  19,831,288.84  

21 Shkolla 9 vjecare Tetaj  1  6,906,274  2,051,674.54  4,854,599.46  

22 Shkolla 9 vj.Shengjergj  1  6,000,000  1,782,444.08  4,217,555.92  

23 Shkolla 9 vj.Betoshe  1  5,226,962  1,552,794.58  3,674,167.42  

24 Shkolla 9 vjecare Curraj  1  1,000,000   297,074.01  702,925.99  

25 Ambulanca Lekbibaj  1   15,000,000  4,456,110.21  10,543,889.79  

26 Ambulanca Shengjergj  1   10,400,000  3,089,569.74  7,310,430.26  

27 Ambulanca Salce  1  900,000   267,366.61  632,633.39  
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28 Ambulanca Peraj  1  900,000   267,366.61  632,633.39  

29 Ambulanca Gjnpepaj  1  900,000   267,366.61  632,633.39  

30 Ambulanca Betoshe  1  900,000   267,366.61  632,633.39  

31 Shkolla 9 vjecare Brise  1  2,175,239   646,206.98  1,529,032.02  

32 Shkolla CU Palc  1  1,440,000   427,786.58  1,012,213.42  

33 Shkolla CU Peraj  1  1,144,007   339,854.75  804,152.25  

34 Ambulanca Tetaj  1  1,170,898   347,843.37  823,054.63  

35 Mirembajtje varreza  1  384,000   114,076.42  269,923.58  

36 Mulli bloje Lekbibaj  1  315,454   93,713.19  221,740.81  

37 Kabine elek.Lekbibaj  1  273,600   81,279.45  192,320.55  

38 
Rikonstruksion I shkolles T Kurti 

Lekbibaj  1  3,099,260   184,405.97  2,914,854.03  

39 
Rikonstruksion I shkolles T Kurti 

Lekbibaj  1  3,099,260   184,405.97  2,914,854.03  

40 Supervizion I punimeve T Kurti Lekbibaj  1   21,144  1,258.07   19,885.93  

41 Kol Rik ShkT Kurti Lekbibaj  "M”  1   44,082  2,622.88   41,459.12  

42 Shkolla9- Vjeçare Gegaj  1   10,786,960  1,517,582.71  9,269,377.29  

43 Shkolla9-VjeçareBucaj  1  5,211,082   733,130.37  4,477,951.63  

44 ShkollaMesmeTropoje  1   62,259,800  8,759,131.02  53,500,668.98  

45 ShkollaSopot  1  1,952,982   274,758.76  1,678,223.24  

46 Shkolla LugTropoje  1  1,750,000   246,201.87  1,503,798.13  

47 ShkollaVicidol  1  5,480,000   770,963.58  4,709,036.42  

48 Shkolla Babine  1  4,170,000   586,663.89  3,583,336.11  

49 Shkolla Shkelzen   1  253,676   35,688.86  217,987.14  

50 Shkolla Myhejan  1  345,000   48,536.94  296,463.06  

51 Shkolla 9-Vjeçare Kernaje  1  4,979,500   700,549.84  4,278,950.16  

52 Shkolla Kasaj  1  242,000   34,046.20  207,953.80  

53 Shkolla-Vjeçare Kovaçe  1  6,118,400   860,778.02  5,257,621.98  

54 Shkolla9-Vjeçare Begaj  1  5,270,000   741,419.35  4,528,580.65  

55 ShkollaShumic  1   10,800,500  1,519,487.61  9,281,012.39  

56 Palestra e Shkolles Mesme Tropoje  1  3,628,000   510,411.65  3,117,588.35  

57 ZyratE Njesie Admnistrative Tropoje   1  7,760,400  1,091,785.72  6,668,614.28  

58 Shkolla 9 vjecare Dojan  1   11,430,640  2,759,364.14  8,671,275.86  

59 Shkolla 9 vjecare Gri  1  519,448   92,591.61  426,856.39  

60 Shkolla 9 vjecare Markaj  1   12,360,811  2,085,886.86  10,274,924.14  

61 Shkolla 9 vjecare Lekurtaj  1  3,361,500   663,055.88  2,698,444.13  

62 Shkolla Fillore Selimaj  1  2,799,328   525,573.83  2,273,754.17  

63 Qendra Shenetesore Dojan  1  2,000,000   584,500.00  1,415,500.00  

64 Ambulanca Markaj  1  2,849,943   778,746.92  2,071,196.08  

65 Ambulanca Molle Kuqe  1  999,897   178,231.64  821,665.36  

66 Ambulanca Dunishe  1  998,571   177,995.28  820,575.72  

67 Shtepia Muze e Mice Sokolit  1   82,100   15,414.28   66,685.73  

68 Shtepia Muze e Mane Salihit  1   60,500   11,933.63   48,566.38  

69 Godina e Re Komuna Bujan  1   10,214,604  1,141,482.00  9,073,122.00  

70 Ambulanca A1 Lekurtaj  1  1,446,564   161,653.53  1,284,910.47  

71 Shkolla e Mesme Zogaj  1  5,992,310  2,171,360.74  3,820,949.26  

72 Shkolla Fillore Xhuxhe  1  666,130   169,359.28  496,770.72  

73 Shkolla Mesme Pac  1  6,092,430  2,297,018.45  3,795,411.55  

74 Shkolla Fillore Vald  1  301,006   47,934.92  253,071.08  

75 Shkolla Fillore Zherke  1  952,200   233,050.95  719,149.05  

76 Njesia Administrative Bytyç  1  7,392,333  2,511,537.61  4,880,795.39  

77 Shkolla 9-Vjeçare Berishe  1  2,783,412   443,257.79  2,340,154.21  
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78 Shkolla Fillore Mash  1  1,252,061   282,657.22  969,403.78  

79 Shkolla Fillore Leniq  1  985,660   278,702.21  706,957.80  

80 Shkolla Fillore Kepenek  1  666,130   213,654.93  452,475.07  

81 Shkolla Fillore Visoçe  1  485,660   155,783.81  329,876.20  

82 Qendra Shendetsore Pac  1  9,741,271  2,106,552.88  7,634,718.12  

83 Ambulanca Prush  1  1,489,699   194,778.16  1,294,920.84  

84 Spitali Fierze  1  4,754,605  2,725,324.51  2,029,280.49  

85 Kopeshti I Femijeve Fierze  1  1,474,297   858,361.97  615,935.03  

86 Shkolla e Mesme Fierze  1   48,631,247  9,825,057.62  38,806,189.38  

87 Shkolla 9-vjeçare T'pla  1   16,398,011  4,119,640.62  12,278,370.38  

88 Qendra shendetesore T'pla  1  2,133,962  1,243,409.11  890,552.89  

89 Ambulanca Zona "B"  1  1,071,624   570,640.85  500,983.15  

90 Shkolla Fillore Zona "B"  1  7,683,208  2,923,316.07  4,759,891.93  

91 Shtepi Kulture Zona "B"  1  4,452,914  1,770,789.71  2,682,124.29  

92 Shkolla CU Breglumi Raj  1   14,820,206  3,549,393.01  11,270,812.99  

93 Komuna Fierze  1   15,768,985  4,406,171.97  11,362,813.03  

94 Shkolla Fillore T'pla – 2  1  2,090,911   773,502.40  1,317,408.60  

95 Shkolla 9-vjeçare Dege  1  9,700,968  2,674,289.43  7,026,678.57  

96 Shkolla Fillore Dushaj Eper  1  1,661,058   535,884.83  1,125,173.17  

97 Kabine elektrike Dushaj Shpr.  1   99,960   27,440.61   72,519.39  

98 Ambulanca Dege  1  1,112,249   219,062.51  893,186.49  

99 Ambulanca Breg-lumi  1  1,113,030   204,830.62  908,199.38  

100 Rrethimi i varrezave Qyteti Fierze  1  2,196,343   379,493.52  1,816,849.48  

101 Ambulanca T'pla (ne shkollen 9-vjeçare)  1  748,420   128,307.60  620,112.41  

102 Qendra shendetesore Fierze (e re)  1  6,028,374  1,020,212.99  5,008,161.01  

103 Xhamia Dushaj   1  479,464   66,972.59  412,491.41  

104 Ambulance Zona B  1  2,020,502   259,976.83  1,760,525.17  

105 Zyrat komunes Margegaj  1  7,500,000  6,134,375.00  1,365,625.00  

106 Qendra Zhvilimit Turizimit Valbone  1   49,785,498  7,018,916.99  42,766,581.01  

107 Shkolla 9 vjecare Margegaj  1   27,974,270  18,220,494.86  9,753,775.14  

108 Shkolla 9 vjecare shoshan  1  8,000,000  2,338,000.00  5,662,000.00  

109 Shkolla 9 vjecare Dragobi  1  5,000,000  1,081,250.00  3,918,750.00  

110 Shkolla 9 vjecare Cerem  1  6,150,597  1,269,024.95  4,881,572.05  

111 Shkolla 9 vjecare Bradezhnice  1  2,500,000  2,500,000.00  

 112 Shkolla 9 vjecare Valbone  1  5,500,000  5,500,000.00  

 113 shkolla fillore Smalaj  1  2,800,000  2,800,000.00  

 114 Ambulanca tip a1 Kocanaj  1  1,500,000   295,875.00  1,204,125.00  

115 Ambulanca Dragobi  1  2,900,000   572,025.00  2,327,975.00  

116 Ambulanca Valbone  1  1,000,000   216,250.00  783,750.00  

117 Ambulanca Shoshan  1  1,000,000   197,250.00  802,750.00  

118 Ambulanca Kocanaj  1  1,000,000   168,750.00  831,250.00  

119 Ambulanca lagjen paqe  1  1,000,000   168,750.00  831,250.00  

120 Ambulanca Margegaj  1  1,000,000   206,750.00  793,250.00  

121 Rrethim varrezash  1  1,600,000   300,400.00  1,299,600.00  

122 Godina Bashkise  1   52,601,781  5,447,866.20  47,153,914.80  

123 Cerdhe 1   1  2,500,000   475,822.59  2,024,177.41  

124 Cerdhja LagjaGjongecaj  1  7,945,321  1,512,225.28  6,433,095.72  

125 Kopeshti Nr.1  1  1,800,000   342,592.26  1,457,407.74  

126 Kopeshti Nr.2  1  4,300,000   818,414.85  3,481,585.15  

127 Shkolla "Asim Vokshi"  1   76,281,428  5,583,177.81  70,698,250.19  

128 Shkolla "B.Malsise"  1  9,592,165  1,825,667.51  7,766,497.49  

129 Shkolla e re_9-vjecare "Ali Podrimaja"  1   171,309,738  32,605,217.21  138,704,520.79  
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130 Shkolla "Konferenca Bujanit"  1   16,175,000  3,078,572.15  13,096,427.85  

131 Pallati i Kultures  1   18,100,000  3,444,955.54  14,655,044.46  

132 Bibloteka e qytetit  1  6,540,000  1,244,751.89  5,295,248.11  

133 Muzeu B.Curri  1   40,462,638  7,701,214.87  32,761,423.13  

134 Qendra Kulturore Femijve  1  

   135 Fushe dhe kendi Sporti(2)  1  5,626,627   992,289.28  4,634,337.72  

136 Varrezat e qytetit  1  

   137 Pika e mbeturunave  1  4,600,427   875,594.83  3,724,832.17  

138 Tregu I ri (parku)  1  4,959,611   943,957.98  4,015,653.02  

139 Konvikti I Ri  1   34,755,178  6,614,919.51  28,140,258.49  

140 Varrezat e deshmoreve  1   19,009,864  3,618,129.08  15,391,734.92  

141 Rrethim konvikti  1  4,153,822   790,592.94  3,363,229.06  

142 Garazhdet  1  235,000   44,727.32  190,272.68  

143 Fusha e futbollit  1   19,169,390  1,659,861.58  17,509,528.42  

144 Pallati i Sportit Koplet  1   89,229,761  16,983,014.35  72,246,746.65  

145 
Rikostrukson i Pallati Nr.2 Rruga "Mic 

Sokoli" Lagja Dardania  1  9,582,643   934,307.69  8,648,335.31  

146 Fasadat te objektve ne qytetin B.Curri  1   35,514,279  2,450,485.25  33,063,793.75  

147  Tregu Artizanal Logja 28 Gushti  1   19,965,722  1,844,780.42  18,120,941.58  

148 Sistemim ne lagjet e Qytetit Dardania  1  3,525,491   243,258.88  3,282,232.12  

149 Garazhdet makine te (PMNZSH Tropoje)  1   44,872   16,400.39   28,471.61  

150 Peme e vitit te ri per dekorin e Qytetit  1  690,000   54,165.00  635,835.00  

151 
Shkolla Asim Vokshi terrene sportive e 

sistemime te jashtme  1   53,449,186  3,180,226.57  50,268,959.43  

152 Superv Rik Kopeshti nr 2 “R”  1  321,616   19,136.15  302,479.85  

153 Superv Mirmb Obj Ndertimore”R”  1   53,317  3,172.36   50,144.64  

154 Kol Rik Shk A Vokshi “R”  1   48,307  

 

 48,307.00  

155 
Rikonstruksion varrezat e deshmoreve 

bcurr 5%garanci  1  2,596,560  

 

2,596,560.00  

156 Ndetim rruge auto salce-brice   1  787,800  

 

787,800.00  

        

 

  

    156  1,393,328,054  280,310,350  1,113,017,704  

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Aneksi nr. 5 pika 3 Inventari kontabël i llogarisë 213 “Rrugë, rrjete, vepra ujore” me 31.12.2021 

Nr. Pershkrimi 

Gjendja 

31.12.2021 

 

 

Amortizimi 

I 

akumuluar 

2021  

 Vlera e 

mbetur 2021 

neto  

1 Rruga "B.Malesise" 34,898,229   5,674,268  29,223,961  

2 Rruga"Mic Sokoli" 21,626,899   3,516,420  18,110,479  

3 Rruga "Agim Ramadani' 90,098,947  14,609,893  75,489,054  

4 Kanali Ujrave Zeza Lagjia "Partizani" - - - 

5 Kanali Ujrave Zeza Lagjia "Dardania" - - - 

6 Rrjeti I ujesjellesit 11,241,647  337,249  10,904,398  

7 Kanalizime e prita 7,665,501   1,246,370  6,419,131  

8 Sistemime shkalle e tortuare 5,360,264  871,551  4,488,713  

9 Rruga "Sylejman Vokshi" 20,276,857   3,296,910  16,979,947  

10 Rruga Lagjia "Partizani 49,256,289   7,972,421  41,283,868  

11 Shetitorja kryesor i qytetit 186,535,447  13,902,720  172,632,727  
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12 Rrug Ram Sadria 14,500,104   1,731,699  12,768,405  

13 Prita 'Imnaj 2,660,543  342,466  2,318,077  

14 Kanalit vadites B.Curre. 4,959,813   99,196  4,860,617  

15 Rruga Lagja 28.Gushti 23,345,110   1,268,016  22,077,094  

16 Sheshi Azem Hajdari  11,614,396  536,904  11,077,492  

17 Ujsellsi Valbone Qyteti B.Curri Shtesa 68,194,070   2,755,293  65,438,777  

18 Rikonstruksion Ure Dizdare fshati Bujan 1,984,860  327,502  1,657,358  

19 RrugaFshati Gri 7,437,662   1,078,461  6,359,201  

20 Rruge Fshati Rosuje Selimaj 4,462,488  241,526  4,220,962  

21 Rruga fshati Dojan 31,276,385   4,535,076  26,741,309  

22 Rruge FshatiMarkaj 2,290,488  332,121  1,958,367  

23 Kanali Vadides Fshati Dojan 1,602,671  152,254  1,450,417  

24 Ujesjellesi Fshati Markaj -     

25 Rruga Qender Bujan – Bllat 36,317,593   2,723,819  33,593,774  

26  Rruga cerven 408,800   30,660  378,140  

27 Ujsellsi Dojan -Bllate – Bujan -     

28 Rruga Markaj-Koder Rrucaj 337,187   20,231  316,956  

29 Kanali te Bujan{Rikostruksjon} 2,063,915   61,917  2,001,998  

30  Kanalizimet Ujrave Zeza morgegaj 25,873,548   4,527,871  21,345,677  

31  Ujsellsit valbones dhe pes fshatrat 936,000   18,720  917,280  

32 Rruges automobilistike Margegaj 6,366,680  522,061  5,844,619  

33 Rruga KOCANAJ shoshan 33,359,515   3,836,344  29,523,171  

34 Rruga automobilistikeeCerem 9,000,000   1,215,000  7,785,000  

35 Rruga Dragobi Motine 50,619,000   4,808,805  45,810,195  

36 Urat Dragobi Klysyr (rikostruksjon) 4,982,690  473,356  4,509,334  

37  Prroj dedaj Riparim 5,000,000  525,000  4,475,000  

38 ND.ekonom.shtim troftes peshkut valbone 2,060,576  175,149  1,885,427  

39 Rrugeve te brenshme te komunes Margegaj 6,811,848  510,889  6,300,959  

40 Kanalesh uitjes Krasniqe 8,342,395  609,846  7,732,549  

41 Ujselllsit Çerem -     

42 Rruget e bjeshkeve Njesia Margegaj 2,992,680  194,524  2,798,156  

43 RrugaFshati Paqe-Mustafvataj 7,999,937  239,998  7,759,939  

44 Ura Çerem (Struktura Mbrojtse)  744,000   22,320  721,680  

45 Sistemimi i ujrave te larta Margegaj 5,713,353  171,401  5,541,952  

46 Sistemimi i Fshatit Margegaj 3,458,866  - 3,458,866  

47  Kanaleve ujitese kocanaj 1,576,151   47,285  1,528,866  

48  KanaliUites Fushe Lumi 1,057,485   31,725  1,025,760  

49 Rruga Pac-Berishe 55,791,242   4,351,745  51,439,497  

50 Rruga Vlad-Zherke 1,185,163  385,187  799,976  

51 Rruga Pac-Zherke 1,452,576  425,293  1,027,283  

52 Rruga Mash – Rushte 1,303,366  423,602  879,764  

53 Rruga Leniq 1,472,149  400,431  1,071,718  

54 Rruga Qafe e vogel-Radogosh-Mash 469,560   34,111  435,449  

55 Rruga Sinan 205,200   15,390  189,810  

56 Rruga Lejthize-Kepenek 142,800   10,710  132,090  

57 Rruga Lagje Imeraj 214,800   16,110  198,690  

58 Rruga Sylbice 346,800   26,010  320,790  

59 Rruga Lagje Isufaj 82,800   6,210  76,590  

60 Rruga Mjeker Bardh 72,000   5,400  66,600  

61 Rruga Visoc-Rushte 123,200   9,240  113,960  

62 Ura Tutaj 154,800   11,610  143,190  

63 Ujsellsi Kepenek -     
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64 Ujsellsi Tutaj -     

65 Ujsellsi Rodogosh -     

66 Ujsellsi Prush - - - 

67 Ura Fshatin Zogaj 773,633   15,473  758,160  

68 Kanali Vadites Zogaj 1,932,812  459,458  1,473,354  

69 Kanali Vadites Kepenek 1,453,254  388,666  1,064,588  

70 Kanali Vadites Pac 1,289,056  383,761  905,295  

71 Kanali Vadites Mash 803,210  253,009  550,201  

72 Ujembledhesi Çorroj 159,720   11,979  147,741  

73 Thellimi i Shtratiti te lumit tek Pusi Hoxhes 346,800   22,542  324,258  

74 Ujsjellsi Demaliaj - - - 

75 Shpatulla Ure dhe sis.shtatit lumit Sylbice -Tropoje 4,014,178  234,161  3,780,017  

76 Rruga e Sylbices -Perlinat e bardha -Kuçane  463,000   27,780  435,220  

77 Kanali Uites i Rezrevarit te Vladit  26,969,038   1,190,963  25,778,075  

78  Rruge Ura valbones-Nyja e betonit Qyteti Fierze 22,286,662   8,486,639  13,800,023  

79 Rruge automobilistike Dushaj Eper 10,797,232   4,363,547  6,433,685  

80 Rruga e varrezave Fierze 994,969  502,397  492,572  

81 Rruga Moken Dege+Rushte  19,609,456   7,048,587  12,560,869  

82 Rruga T'pla - Moken  2,564,783   1,013,602  1,551,181  

83 Rruga Breg-lumi 8,448,041   1,899,830  6,548,211  

84 Ujesjellesi Hasanpapaj -   - 

85 Rrjetit rrugor te qytetit Fierze 2,897,781   1,090,568  1,807,213  

86 Kanali Ujrave Zeza Dushaj Zona b - 0  (0) 

87 Rruga Dushaj Tpla faza epare e dyte 64,443,268  16,950,574  47,492,694  

88 Rruga Kodra xanit -Ball fuse 42,620,285   5,578,265  37,042,020  

89 Trotuare Ndriçim rrugor qytetit Fierze 7,636,689   2,303,111  5,333,578  

90   127,869   3,836  124,033  

91 Ndertim KanaLI Ujrave Zeza Lekbibaj -   - 

92 Ujesjelles fshati Lekbibaj -   - 

93 Rruga Lekbibaj-L.Nderm. 7,991,496   2,158,327  5,833,169  

94 Rruge Staconi Trageti Lekbibaj 8,000,000   2,160,623  5,839,377  

95 Rruge Koder Markaj 3,587,404  968,879  2,618,525  

96 Rruga Tetaj-Q,Kolçi 2,000,000  540,156  1,459,844  

97 Rruga Bushat-Gjonpepaj 3,000,000  810,234  2,189,766  

98 Rruga Mserr-Lekbibaj 2,000,000  540,156  1,459,844  

99 Rruga kthesa e Bushatit 2,000,000  540,156  1,459,844  

100 Rruga Ura Merturit 1,450,000  391,613  1,058,387  

101 Ura – Gjonpepaj 3,000,000  810,234  2,189,766  

102 Ura – Salce 1,500,000  405,117  1,094,883  

103 Ura – Lekbibaj 4,921,750  435,746  4,486,004  

104 Kanal ujites Curraj 335,796   90,691  245,105  

105 Sheshi I tragetit-Qender (Lekbibaj) 3,000,000  810,234  2,189,766  

106 Rruge Proejk per rikostruksjon  5,655,798   1,527,506  4,128,292  

107 Projekt rruge 633,000  170,959  462,041  

108 Rruget rurale Komuna Lekbibaj  4,512,282   1,184,828  3,327,454  

109 Rruge Markaj-Rrucaj 1,685,365  455,180  1,230,185  

110 Rruga Vrane 3,690,523  214,630  3,475,893  

111  Rruga Fangje 372,792  100,683  272,109  

112 Furn.tuba vadites 348,242   94,052  254,190  

113 Ura Curraj Eper 2,176,897  195,655  1,981,242  

114 Rruga auto Q.Murrizi-Okol 852,276  230,181  622,095  

115 Qendra lekbibaj (Sistemim) 2,004,952   72,905  1,932,047  
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116 Rruga Bukove – Rrogam 4,411,747  852,990  3,558,757  

117 Rruga Bukove – Luzhe 3,600,000  715,572  2,884,428  

118 Ura Bukove  1,203,615   36,108  1,167,507  

119 Ura Pacarel Rrogam 2,585,256  522,321  2,062,935  

120 Ura perroi I thate Luzhe 1,893,318  360,555  1,532,763  

121 Ura e Elezit Luzhe 1,805,000  343,738  1,461,262  

122 Ura shkolla e vjeter Luzhe 1,900,000  361,830  1,538,170  

123 Ura e tyrbes luzhe 40,659,378   7,877,006  32,782,372  

124 Ura e fshatit Luzhe 2,880,000  548,457  2,331,543  

125 Kanali I vrelles - - - 

126 
Ujsellsat Cerrnice,Llugaj,Rrogam,Bukove,Dunish 

10,886,120   1,215,493  9,670,627  

127 Ura bacarel Llugaj 218,880   20,243  198,637  

128 Kanali Mahalle eper Luzhe 362,119   33,490  328,629  

129 Kanali Luzhe 10,991,278   1,016,517  9,974,761  

130 Rruga Qafe Trokuzi – Balçine 1,451,218  134,214  1,317,004  

131 Rruga ura e Bujanit – Llugaj 42,668,302   3,946,109  38,722,193  

132 Rruga Llugaj-Sopat 57,608,478   3,456,509  54,151,969  

133  Kanalit uites Vigi Vakes - Cerrnice 21,773,572  897,013  20,876,559  

134 Ura Dezdar 668,400   32,306  636,094  

135 Ujsjellsi " Fshati Luzhe " 4,144,320  165,773  3,978,547  

136 Rruge te brendshme te Komunes 78,190,744   6,663,839  71,526,905  

137 Rruga Tropoje-Bucaj 150,705,900  12,843,974   137,861,926  

138 RrugeSopot -Kerrnaje 242,858,800  20,697,745   222,161,055  

139 Ura kombesore Babine 85,500   1,710  83,790  

140 Ujesjellesi Sopot -   - 

141 Ujsellsi Jashtem i Fashatit Tropoje Vjeter me rrethina 16,691,421   1,088,664  15,602,757  

142 Ura Viçidol (Struktura Mbrojtse) 745,776   34,161  711,615  

143  Kanali i Gashit Faza I rë  10,476,786  310,397  10,166,389  

144 

Ujsellsat 

Kuçan,Myhejan,Kasaj,Viçidol,Mejdon,Kojel,Aste,Babibe 

,Begaj  12,973,952  389,219  12,584,733  

145 Depo uje Buçaj 399,600   11,988  387,612  

146 Ure .Lugi I Tropojes. 3,886,624  116,599  3,770,025  

147 Ure Aste Tropojes. 947,798   18,956  928,842  

148 Kanalve Ujrave Zeza Aste Tropoje 658,800   19,764  639,036  

149 Rikonstruksion I kanalit ujites Shoshan 514,541   10,291  504,250  

150 Rikonstruksion I kanalit ujites Shumice 302,328   6,047  296,281  

151 Rikonstruksion I kanalit ujites Llugaj ( st.pompave) 348,066   6,961  341,105  

152 
Rikonstruksion I kanalit ujites Llugaj ( nga galeria e 

rrogamit) 60,000   1,200  58,800  

153 Rikonstruksion I kanalit ujites Bucaj - Tafaj Shipshan. 198,523   3,970  194,553  

154 Rikonstruksion I kanalit ujitesKasaj - Vicidol  214,488   4,290  210,198  

155 Rikonstruksion I kanalit ujites Lekbibaj. 55,200   1,104  54,096  

156 Rikonstruksion I kanalit ujites Lekbibaj Raje 241,200   4,824  236,376  

157 Rikonstruksion I kanalit ujites Fush - Lumi 57,456   1,149  56,307  

158 Rikonstruksion I kanalit ujites Babine 36,672  733  35,939  

159 
Kolaudim rikonstruksioni rrjetit te ndriçimit rrugor B 

Curri 12,260  245  12,015  

160 Ndertim I Rrjetit ujsjellesit fshati Kasaj 11,874,236  237,485  11,636,751  

161 Supervizion I kanaleve vaditese 131,604   2,632  128,972  

162 Rikonstruksion I kan vadites “A” 2,183,024   43,660  2,139,364  
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163 Superv Nd rrjet shpend Kasaj “E” 262,076   5,242  256,834  

164 Superv Rik Kan Vad “M” 19,742  395  19,347  

165 Kol Rik Shk A Vokshi “R”   - - 

166 Ura Tip "Bailey"Ne fshatin Markaj  4,468,094   44,681  4,423,413  

167 Ura Tip "Bailey"Ne fshatin Lug I Zi 2,290,684   22,907  2,267,777  

168 Supervizion rikonstruksion Kanali vadites” A” 32,413  324  32,089  

169 Kualidim rik.kanali vadites “A” vepra e marrjes   4,682  47  4,635  

170 
Punime germime(kanali I ujrave te larta lagjia Zelaj, 

fshati Begaj) 855,600   8,556  847,044  

  Totali 1,920,173,245  223,993,778  1,696,179,467  

Burimi: Drejtoria e financës 
 

Aneksit nr. 6 pika 3 i llog. 231 “Shpenzime në proces për rritjen e AQT” në mbyllje të vitit 2021  

Urdher Pagesa Emertimi Objektit  
GJEDJE ME 

01.01.2021 
LEVIZJET 2021 

MBETJE ME 

31.12.2021 

Nr. Date   DEBI KREDI DEBI KREDI DEBI 

14 27.01.2021 Rikonstruksion I stadiumit te lojrave me dore  3,000,000    3,231,948     6,231,948  

100 23.04.2021 Rikonstruksion I stadiumit te lojrave me dore      6,673,800     6,673,800  

38 18.02.2021 Supervizor I kompleksit sportiv     125,064     125,064  

36 18.02.2021 
Supervizion rikonstruksion Kanali vadites 
Ahmataj-Sopot 

     32,413   32,413  
  

37 18.02.2021 
Kualidim rik.kanali vadites ahmataj sopot 

vepra e marrjes  
    4,682   4,682  

  

129 08.06.2021 
Supervizion I kompleksit sportiv te lojrave 
me dore  

    145,908     145,908  

248 04 .10.2021 
Supervizion I kompleksit sportiv te lojrave 

me dore  
    229,285     229,285  

181 16.07.2021 
Rikonstruksion varrezat e deshmoreve bcurr 
5%garanci 

    2,596,560   2,596,560    

182 21.07.2021 Rikonstruksion pese segmentet rrugore      80,000,000     80,000,000  

184 21.07.2021 Rikonstruksion pese segmentet rrugore      30,000,000     30,000,000  

189 28.07.2021 Ndetim rruge auto salce-brice      787,800   787,800    

190 28.07.2021 Rikonstruksion I kanalit ujites te Krasniqes      773,902   773,902    

192 29.07.2021 Supervizion pese segmentet     960,000     960,000  

238 22.09.2021 Ndertim ujsjellesi Dragobi 
 

13,861,904  
  20,000,000     33,861,904  

366 29.12.2021 Supervizion ujsjellesi fshatit Dragobi      200,000     200,000  

346 24.12.2021 
Punime germime (kanali I ujrave te larta 
lagjia Zelaj, fshati Begaj) 

    855,600   855,600    

352 28.12.2021 
Situacion punimesh perfundimtare 

Ujesjellesi Dushaj  
    403,972     403,972  

  29.12.2021 Rikonstruksion pese segmentet rrugore      12,702,900     12,702,900  

  29.12.2021 Rikonstruksion pese segmentet rrugore      25,380,501     25,380,501  

  14.10.2021 Rikonstruksion I stadiumit te lojrave me dore      3,000,000     3,000,000  

    Blerje orendi pajisje zyre      582,000   582,000    

    Laptop dhe orendi zyre     530,000   530,000    

    Kondicionera     166,000   166,000    

    Stufa     250,000   250,000    

380 30.12.20 Supervizion ujsjellesi Dragobi   276,240         276,240  

      17,138,144    189,632,335  6,578,957  200,191,522  

Burimi: Drejtoria e financës 
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Aneksit nr. 7 pika 3 Analiza e llogarisë 401 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” 

Nr Njesise Administrative SHITESI DETYRIMI 01.01.2020 

1 Njesia Llugaj “B” SHPK  2,566,269 

5 Njesia Fierze O. (Dega Tropoje)  5,390,277 

6 Njesia Fierze “L” ING Projekt Rruga Raje Kon Nr.... Prot date 22.12.2014 1,653,860 

    “I” 1,440,000 

trgf   “F” SHPK 213,000 

    “F” SHPK 20,511,820 

  Drejtat.Dety.Vjllca “H” SHPK 567,086 

    “H” SHPK 8,689,996 

    “H” SHPK -18 

    “H” SHPK 7,934,844 

    “H” SHPK 19,538,781 

    “H” SHPK 0 

  Drejtat.Dety.Vjllca “G”shpk 667,558 

  Drejtat.Dety.Vjllca “G” shpk  453,860 

45   Z. A -700 

    F. 379,696 

    H.H 33,600 

    H. H 80 

  Drejtat.Dety.V. “G” 7,008 

  Drejtat.Dety.V. “X” 52,000 

  Drejtat.Dety.V. “L” 7,800 

  Drejtat.Dety.V. K.  210,391 

    “B” 33,170 

    K.B 0 

  verif/oo “A” shpk 16,241,206 

    “A” shpk 1 

    “M” shpk 13,204,787 

    “G” shpk 210,391 

    “K” 83,400 

    K.B 177,600 

    “N” SHPK 706,320 

    E. L 87,960 

    N.M 107,630 

    N.M 179,040 

    N.M 5,419,296 
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    U. k. 209,366 

    “L” shpk 143,028 

    “C” shpk 478,800 

    “A” shpk 87,600 

    “F” shpk 117,960 

    “R” shpk  0 

    “R” shpk  0 

    “R” shpk  0 

    H.I 17,832 

    “M” shpk 34,124 

    “I”  247,500 

    “I”  247,500 

    S.I 0 

    Sh. K. 72,000 

  TOTAL   108,423,719 

Burimi: Drejtoria e financës. 
 

Aneksi nr. 8 pika 3 i llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në mbyllje të vitit 2021 
DETYRIMI Data e 

Marrjes 

Dorzim 

EMERTIMI Objektit 
EMERTIMI 

Firmes 

Gjedja 

01.01.2021 

KREDI 

LIKUJDIMI LEVIZJET 2021  MBETJA 

DEBI 

31.12.2021 
UP 

Nr: 
Date 

UP 

Nr: 
Date DEBI KREDI 

  00   
Rikonstruksion Ura Dragobi 

Kelcyre 
“V” SHPK 199,125          199,125  

  00   
Ndertim ekonomi shtimit te troftes 
Valbones 

“V” SHPK 108,783          108,783  

  00   Ndertim ujsjellsi Dragobi “V” SHPK 212,858          212,858  

  16   Rikonstruksion i Urave Dragobi “V” SHPK  99,952           99,952  

  00   
Rik rrjeti brendshem ujsjellsit 

Cernic 
“V” SHPK  99,917           99,917  

197 05.04.16   
Rikostukson Rruga Markaj-Koder 

Rrucaj 
“V” SHPK  16,859           16,859  

275 12.05.16   RrugaFshati Paqe-Mustafvataj “V” SHPK 199,997          199,997  

581 26.10.16   
Rikostrukson i Kanalit uites Vigi 
Vakes - Cerrnice 

“V” SHPK  97,922  342  23.12.2021  97,922    - 

529 18.08.17   Ura Viçidol (Struktura Mbrojtse) “V” SHPK  36,574           36,574  

686 06.11.18   
Rikostuksjon Kanali te.fushe 

Lume  
“V” SHPK  1,229,683           1,229,683  

4 05.01.18 12.12.2017 
Rikostuksjon Kanali i Gashit Faza 

I rë  
“V” SHPK 399,437  344  23.12.2021  399,437    - 

244 10.04.18   
Sistemimi i ujrave te larta 

Margegaj 
“V” SHPK  99,009  340  23.12.2021  99,009    - 

132 22.02.19   Sistemimi Lagjes Paqe “V” SHPK 384,702  341  23.12.2021  384,702    - 

544 22.10.19   
Rikonstuksion I kanalit 

vadites.Bashkia Tropoje 
“V” SHPK 241,091  343  23.12.2021  241,091    - 

546 22.10.19   
Ndertim ure Nj.Bujan. fsha 
Selimaj.Njes Llugaj 

Bukov.Nj.Lek.vrane. 

“V” SHPK 250,543          250,543  

546-

1 
09.10.19   

Sistemime Nj.Ad. Margegaj,dhe 

Qyteti. 
“V” SHPK 168,805          168,805  

547 22.10.19   

Punime Ndertimore shkolla 

Nj.Margegaj fshati 

shoshan,Nj.Tropoj.fshati aste dhe 
Kovac.  

“V” SHPK 121,340          121,340  

586 18.11.19   

Rikonstuksion Indricimit rrugor 

Qyteti B.Curre,dhe Njesia 

Margegaj 

“V” SHPK  96,699           96,699  

  00   Rik.Rruga Bushat-Qender “S”   71,238           71,238  

686 09.12.16   
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 

B.Curri 
“S”   1,476,824           1,476,824  

744 26.12.16   Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit “S”  538,897          538,897  



133 
 

 

B.Curri 

256 25.04.17   
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 
B.Curri 

“S”   1,753,482           1,753,482  

511  03.08.17   
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 

B.Curri 
“S”   1,919,940           1,919,940  

643 25.10.17   
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 
B.Curri 

“S”  786,454          786,454  

134 02.03.18 10.07.2017 
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 

B.Curri 
“S”  301,815          301,815  

256 16.04.18   
Rehabilitimi i Shetitores se Qytetit 
B.Curri 

“S”   55,420           55,420  

  11   Ndertim shkolle Brice “R”SHPK 110,329          110,329  

  00   Rruge te brendshme rurale “R”SHPK 218,566          218,566  

  00 25.11.2013 
Ndertim Çatie Qendres Sportive 

Zxona B 
“H” SHPK  42,366           42,366  

160 17.03.16   
Ndertim Shpatulle dhe sistemim 

shtrati Lumi Tropoje  
“H” SHPK  18,000           18,000  

316 02.06.16   
Ndertim Shpatulle dhe sistemim 

shtrati Lumi Tropoje  
“H” SHPK  32,979           32,979  

85 14.02.17   Mirmbatja e Rrugve te Bjeshkve “H” SHPK 174,805          174,805  

139 08.03.17   Perfocim kembe ura Dezdar  “H” SHPK  32,760           32,760  

908-

1 
28.12.18   Kanali Gashit Segmeti Pare “H” SHPK  38,086      38,086    - 

644 25.10.17   
Ujsellsi Jashtem i Fashatit Tropoje 
Vjeter 

“S” SHPK 412,217  233  21.09.2021  412,217    - 

746 26.12.16   Mirbatja e rrugve te Bjeshkve “H” SHPK  66,807           66,807  

390 27.06.17   
Sistemimi i qendres te Njesie 
Lekbibaj 

“H” SHPK  64,868  235  20.09.2021  64,868    - 

391 27.06.17   Rikostukson i kanalit Krsniqes  “H” SHPK  65,244  232  21.09.2021  65,244    - 

545 28.08.17   (Rikostruksjon )Fusha Futbollit  “H” SHPK 150,487          150,487  

904 28.12.18   Sistemim ne lagjet e Qytetit “H” SHPK  60,578           60,578  

906 28.12.18   
Sistemimi i ujrave te larta 
Margegaj 

“H” SHPK 210,689          210,689  

5 05.01.18 29.09.2017 
 Rikostuksjon Ure Kembesore 

Curraj Eper 
“H” SHPK  83,309           83,309  

189 13.03.18 24.07.2017 
Rikostuksjon Kanali i Gashit Faza 

I rë  
“H” SHPK  59,747      59,747    - 

498-

1 
25.09.19   

Rikonstruksion I shkolles "Tinka 

Kurti'Lekbibaj 
“H” SHPK 148,355          148,355  

499-
1 

25.09.19   
Rikonstruksion I shkolles "Tinka 
Kurti'Lekbibaj 

“H” shpk  148,355          148,355  

489 23.07.18 09.07.2018 

Ujsellsat Kuçan,Myhejan ,Kasaj , 

Viçidol,Mejdon,Kojel,Aste,Babibe 

,Begaj  

“H” SHPK 433,967  234  21.09.2021  433,967    - 

629 13.12.19 18.10.19 
Rikonstruksion I shkolles "Tinka 

Kurti'Lekbibaj 
“H” SHPK 183,390          183,390  

630 24.12.19 18.10.19 
Rikonstruksion I shkolles "Tinka 

Kurti'Lekbibaj 
“H” SHPK 183,390          183,390  

  26 08.12.2011 Pyllzim me gesahtenja “F” shpk 336,826          336,826  

  00   Rruga Qender -Shkolle “H”  45           45  

  00   Zyrat e Komunes Bujan “E” SH.P.K 455,203          455,203  

      
Sistemim asfaltim i rrugve te 
qytetit B.Curri bulevadi i qytetit 

faza I 

“G” 913,419          913,419  

      Rruget e qyteitt Lagja Partizani “K”  1,950,591           1,950,591  

      Ndertimi i ujsellsit B.Curri “A” shpk  27           27  

332 25.05.17   Alsfatim Sheshi Azem Hajdari “F” SHPK 479,281          479,281  

905 28.12.18   
Rikostuksjon Rruges Rosuj 

Selimaj Faza e I-re 
“F” SHPK 189,282          189,282  

626 26.09.18   Sistemim - Alsatim Sheshi Azem  “F” SHPK  98,535           98,535  

3 05.01.18 27.10.2017 
Sistemim - Alsatim Rruga Lagja 
28.Gushti B.Curri  

“F” SHPK 184,900          184,900  

222 19.04.19   Riparim Ura Fshati Aste “F” SHPK  47,389           47,389  

892 25.12.18   
Rikualifikim urban I qendres se 

Qytetit logj 28 Gushti,dhe ndert 
“T” SHPK 174,367  211  31.08.2021  174,367    - 
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treg artizanal faz II. 

556-
1 

22.10.19   
Ndertim I rrjetit te ujsjellesit fshati 
Kasaj. 

“T” SHPK 250,000      250,000    - 

467 05.08.19   Fusha Futbollit (Rikulifikim) “T” SHPK 149,427  210  31.08.2021  149,427    - 

491 26.07.18 13.04.18 
 (Rikulifikim) Fasadat te objektve 

ne qytetin B.Cuuri 
“E” SHPK   91           91  

649 15.10.18   
Rikualifikim I Fushes se Futbollit 
( garanci Punimesh)B.Curre 

“G” 235,673          235,673  

687 07.11.18   
Rikostuksjon I rruges Lekbibaj-

Vrane 
“G” SH.P.K  164,256  338  23.12.2021  164,256    - 

730 22.11.18   
Rikonstruksion I Shkolles "Asim 
Vokshi " 

“A” shpk.  1,363,105           1,363,105  

899 28.12.18   
Rikonstruksion I Shkolles "Asim 

Vokshi " 
“A” shpk. 625,008          625,008  

248 18.04.19   
Rikonstruksion I Shkolles "Asim 
Vokshi " 

“A” shpk. 886,111          886,111  

249 18.04.19   
Rikonstruksion I Shkolles "Asim 

Vokshi " 
“A” shpk. 338,230          338,230  

363 11.06.19   
Rikonstruksion I Shkolles "Asim 
Vokshi " 

“A” shpk. 490,741          490,741  

623-

1 
13.12.19   

Rikonstruksion I Shkolles "Asim 

Vokshi-Palestra dhe terrenet 
sportive . " 

“ A “shpk.  1,130,200           1,130,200  

799 19.12.17   
Rikostuksjon Kanli vadites Ura 

Vakes-Cerrnice 
Lala shpk 924,716          924,716  

311 22.05.19   
Ndertim Ure,lug 
Tropo,Shunic.Zogaj 

“N” SHPK   26,042           26,042  

      Ndertim ujesjelles, fshati Kasaj “T” SHPK 343,712      343,712    - 

      

R BANK Shk A 

Vokshi,Palester,ter sport 
,sistemime te jasht te gjimn a v. 

“A” shpk.  1,593,908           1,593,908  

      Ujsjellesi i Dragobise “A”shpk “A” shpk. 693,095          693,095  

      
Rikonstruksion shkolla Tinka 

Kurti, Lekbibaj  
“H” 154,981          154,981  

      
Rikonstruksion shkolla Tinka 

Kurti, Lekbibaj  
“S”shpk 154,981          154,981  

      Rikon i kanaleve vadite (5%)  “G “.P.K  209,650          209,650  

      Kanali vadites Ahmataj- Sopot  “V” SHPK 109,151          109,151  

      
rikonstruksion I stadiumit te 
lojrave me dore B. Curri  

“T” SHPK 150,000          150,000  

59 25.09.2020   
Rikonstruksion varresat B.Curr 

5% 
“V” Shpk 

  
      129,828  129,828  

56 01.12.2020   Rikunstrion 5 segmentet 5% “A” SHPK         4000000  4,000,000  

56 01.12.2020   Rikonstruksion 5 segmentet 5%  “A”SHPK         1,500,000   1,500,000  

30 08.09.2020   Ujsjellsi I fshatit Dragobi  
BOE “F” 

SHPK  
        1,000,000   1,000,000  

36 24.09.2020   Trajler  “T” SHPK         150,000  150,000  

36 24.09.2020   
Rikonstruksion I stadiumit te 
lojrave me dore garancia  

“T” SHPK         161,598  161,598  

56 01.12.2020   
Rikonstruksion I pese segmenteve 

rrugore diference faturash 
“A” SHPK         1,904,170   1,904,170  

                      

        Totali 
 

28,729,603  
  - 3,378,052  8,845,596   34,197,147  

Burimi: Drejtoria e financës. 

 

 

 

 

Aneksi nr. 9 pika 3 Analiza e llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” 
N

r 

Nr 

.Dekumet
Date Pershkrimi 

Data e 

krijimit 

Mundesia 

per tu 
K R E D I 

Levizje

t 2021 
K R E D I 



135 
 

 

it Likujdua

r 
Gjendje 

01.01.2021 

    
MBETJE 

31.12.2021 DEBI 
KRE

DI 

2     Firma” K” Vendim Gjysore     2,040,000      2,040,000  

7     “H” SHPK       706,426      706,426  

9     Firma”I”      208,000      208,000  

11     O. energji elektrike      2,002,013  

493,03

1    
 1,508,982  

14     Zyra Permbarimit A. K     2,246,383       2,246,383  

19     M. G      849,200      849,200  

20     M. B      550,739      550,739  

21     U. K      550,736      550,736  

24 
  

30.12.1
6 P.     1,792,427  

109,83
5    

 1,682,592  

      U. T.      830,759  

150,58

5   
680,174  

      S. I      90,580       90,580  

      Demshperblim per punjosit e larguar     1,141,350       1,141,350  

      L. M     29,500       29,500  

Totali      13,038,113  

 

753,45

1  -   12,284,662  

Burimi: Drejtoria e financës. 
 

Aneksin nr. 10 pika 3 Formati nr.2 “Pasqyra e përformancës financiare” të vitit 2021 

Nr. Nr.   VITI VITI 

rres

h 

Llogari

je P E R S H K R I M I I OPERACIONEVE  

USHTRIM

OR 

I 

MEPARSHE

M 

ti         

a b c 1 2 

1 A TE ARDHURAT  665,048,416 685,073,025 

2 70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 67,133,220 46,983,212 

3 700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  5,713,367 722,532 

4 7000 Tatim mbi te ardhurat personale 5,464,197   

5 7001 Tatim mbi Fitimin     

6 7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 249,170 722,532 

7 7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat     

8 702 2.Tatimi mbi Pasurine 2,799,553 2,393,744 

9 7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  2,799,553 2,276,377 

10 7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe   21,631 

11 7029 Te tjera tatime mbi Pasurine    95,736 

12 703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 27,198,168 4,869,454 

13 7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH)     

14 7031 Akciza     

15 7032 Takse mbi sherbimet specifike     

16 7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 9,980,812 40,800 

17 7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 17,217,356 4,828,654 

18 704 4.Takse mbi tregtine dhe transaksionet nderkombtare 0 0 

19 7040 Takse doganore per mallrat e importit     

20 7041 Takse doganore per mallrat e eksportit     

21 7042 Tarife sherbimi doganor e kaliposte     
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22 7049 Te tjera taksa mbi tregtine e transaksionet nderkombtare     

23 705 5.Takse e rruges     

24 708 6.Te tjera Tatime e Taksa kombtare     

25 709 7.Gjoba e Kamat vonesa     

26 75 

II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E 

SHENDETESORE 0 0 

27 750 NGA TE PUNESUARIT     

28 751 NGA PUNEDHENESI     

29 752 NGA TE VETPUNESUARIT     

30 753 NGA FERMERET     

31 754 NGA SIGURIMET VULLNETARE     

32 755 

KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME 

SHOQERORE     

33 756 

KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME 

SHENDETESORE     

34 71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 31,422,132 38,997,482 

35 710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 3,468,798 17,813,477 

36 7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare 7200102-1101   13,760,374 

37 7101 Nga Ndermarrjet publike financiare     

38 7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 3,468,798 4,053,103 

39 711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 27,953,334 21,183,005 

40 7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 15,548,527 12,447,257 

41 7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  11,778,964 651,990 

42 7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale     

43 7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve    4,914,635 

44 7114 Te ardhura nga biletat   32,400 

45 7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e zhdemtime 625,843 3,136,723 

46 7116 

Te ardhura nga  transferimi prones,Legalizimi i ndertimeve pa 

leje     

47 719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore   1,000 

48 76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE   0 

49 760 Nga interesat e huadhenies se brendshme     

50 761 Nga interesat e huadhenies se Huaj      

51 765 Nga interesat e depozitave     

52 766 Nga kembimet valutore     

53 72 V.GRANTE KORENTE 471,067,596 595,075,875 

54 720 1.Grant korent I Brendshem  471,067,596 595,075,875 

55 7200 Nga Buxheti per NJQP(Qendrore) 237,489,011 394,817,522 

56 7201 Nga Buxheti per NJQP(Vendore) 95,278,024 181,757,007 

57 7202 Nga Buxheti per pagesa te posacme te ISSH     

58 7203 Nga Buxheti per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)     

59 7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale     

60 7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit     

61 7206 Financim I pritshem nga buxheti  138,300,561 18,501,346 

62 7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete)     

63 7209 Te tjera grante korente te brendshme     

64 721 2.Grant korent I Huaj  0 0 
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65   Nga Qeveri te Huaja     

66   Nga Organizata Nderkombetare     

67   VI.TE ARDHURA TE TJERA 95,425,468 0 

68 781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi      

69 782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra      

70 783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata     

71 784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme     

72 787 Terheqje nga seksioni I investimeve  95,425,468   

73 73 

VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE 

PRODUKTEVE    4,016,456 

74 B SHPENZIMET 632,100,305 589,049,145 

75 600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  189,577,437 175,136,765 

76 6001 Paga, personel I perhershem  189,577,437 175,136,765 

77 6002 Paga personel I Perkohshem      

78 6003 Shperblime   0 

79 6009 Shpenzime te tjera per personelin    0 

80 601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  31,095,277 29,102,910 

81 6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 31,095,277 26,134,240 

82 6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore   2,968,670 

83 602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 56,664,384 43,670,424 

84 602 Mallra dhe sherbime te tjera  56,664,384   

85 6020 Materiale zyre e te pergjitheshme   1,469,616 

86 6021 Materiale dhe sherbime speciale   5,912,021 

87 6022 Sherbime nga te trete   12,315,541 

88 6023 Shpenzime transporti   9,249,250 

89 6024 Shpenzime udhetimi   1,352,380 

90 6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme   4,392,439 

91 6026 Shpenzime per qeramarrje     

92 6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale     

93 6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua     

94 6029 Shpenzime te tjera operative    8,979,177 

95 603 IV.SUBVECIONE 0 0 

96 6030 Subvecione per diference cmimi     

97 6031 Subvecione per te nxitur punesimin     

98 6032 Subvecione per te mbuluar humbjet     

99 6033 Subvecione per sipermarrjet individuale     

100 6039 Subvecione te tjera     

101   V.TRANSFERIME KORENTE 356,045,859 345,155,502 

102 604 1.Transferime korente te brendshme  70,000 3,714,682 

103 6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise 70,000 3,714,682 

104 6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme     

105 6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore     

106 6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse     

107 605 2.Transferime korente me jashte 0 0 

108 6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare     
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109 6052 Transferime Per Qeverite e Huaja     

110 6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja     

111 6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit     

112 606 3.Transferime per Buxhetet familjare e Individe 355,975,859 341,440,820 

113 6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     

114 6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 355,975,859 341,440,820 

115   VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 

116 65 1.Shpenzime Financiare te brendshme  0 0 

117 650 Interesa per bono thesarit dhe kredi direkte     

118 651 Interesa per huamarrje te tj. Brendshme     

119 652 Interesa Letra tjera vlere Qeverise     

120 656 Shpenz. nga kembimet valutore     

121 66 2.Shpenzime Financiare te jashtme  0 0 

122 660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja     

123 661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb     

124 662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme      

125   

VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE 

PARASHIKUARA 0 0 

126 681 Kuotat e amortizimit te AAGJ, te shfrytezimit     

127 682 Vlera e mbetur e AAGJ, te nxjerra jashte perdorimit e  te shitura     

128 683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit     

129 686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare     

130 63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -1,282,652 -4,016,456 

131   IX.SHPENZIME TE TJERA   0 

132 85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 32,948,111 96,023,880 

  (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor)   

Burimi: Drejtoria e financës. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore. Ky vendim përcillet në formë 

rekomandimi në subjektin e auditimit. 

 

Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi. 
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