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II. HYRJA
KLSH auditoi Institucionin e Prefektit të Qarkut Vlorë, duke i kushtuar vëmendjen e posaçme
çështjeve që lidhen me: Zbatimin e rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme, vlerësimin e
menaxhimit financiar dhe kontrollit të brendshëm, aktivitetit ekonomik e financiar, prokurimet me
fonde publike dhe komisionit vendor të vlerësimit ligjor të titujve të pronësisë, etj. Mbështetur në
ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, në zbatim të Programit
të Auditimit nr. 1028/1, datë 09.10.2017 miratuar nga Kryetari i KLSH, për periudhën 01.07.2014
deri në datë 30.09.2017, në subjektin Institucionin e Prefektit të Qarkut Vlorë, nga data 11.10.2017
deri me 17.11.2017 u krye auditimi “Përputhshmërinë dhe rregullshmërinë”, nga Grupi i Auditimit
me përbërje:
1. Q. Sh., Përgjegjës Grupi;
2. P. Gj., Auditues;
3. B. Sh., Auditues.
- Objekti i auditimit. Kontrolli i Lartë i Shtetit (këtu e në vazhdim KLSH) auditoi Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë, duke i kushtuar një vëmendje të veçantë rregullshmërisë së operacioneve
financiare për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017.
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- Qëllimi i auditimit: Që nëpërmjet një pune audituese sistematike dhe me zgjedhje janë evidentuar
shkeljet dhe parregullsitë si në drejtim të transaksioneve financiare ashtu dhe në zbatimin e
procedurave ligjore nga strukturat e subjektit të audituar me qëllim që ky auditim t‟i shërbej subjektit
në marrjen e masave për përmirësimin e punës për të ardhmen në Institucionin e Prefektit të Qarkut
Vlorë, me qëllim marrjen e masave në një kohë sa më të shpejtë për përmirësimin e gjendjes.
- Identifikimi i çështjes. Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme.
Menaxhimi financiar dhe kontrolli i brendshëm. Mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit Dispozitat
ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës. Mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Auditim
mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime e shërbime. Mbi funksionimin e Komisionit
Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë. Të tjera që rezultojnë gjatë auditimit
- Përgjegjësitë e strukturave drejtuese të subjektit të audituar lidhur me çështjen nën auditim:
- Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, nuk ka plotësuar organikën dhe strukturës me numrin e
punonjëseve, veprim në papajtueshmëri me ligji nr. 8927, datë 25.07.2002 “Për Prefektin”, i
ndryshuar.
- Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, për punonjës të cilët janë larguar nga puna nuk ka likuiduar
vendimet e gjykatë nr. 2403, datë 12.11.2010, në vlerën 621180 lekë dhe vendimin nr. 773, datë
18.05.2016 në vlerën 434,600 lekë, veprim në papajtueshmëri me pikën 3 neni 12, të ligjit nr. 10296,
datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
- Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, për vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ka paguar kamat
vonesa për fatura të prapambetura ndaj OSHE në vlerën 84,547 lekë mujore, veprim në
papajtueshmëri me germën gj pika 3 neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin
financiar dhe kontrollin”.
- Në Institucionin e Prefekti të Qarkut Vlorë, llogaria 468 “debitorë të ndryshëm” paraqitet vlerën
659,884 lekë që përfaqësojnë detyrime të lindura para vitit 2014 nga vjedhja e një makine në vitin
1997 dhe detyrime të punonjëseve, veprim në papajtueshmëri me pika 3 neni 12, të ligjit nr. 10296,
datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
- Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, nuk ka kërkuar nga ZVRPP Vlorë, pajisjen me certifikatë
pronësie të objekteve të ndërtimit të cilat i kanë kaluar në pronësi, veprim në papajtueshmëri me
VKM nr. 271 datë 21.04.2010 “Për miratimin e listës së Inventarit te pronave të Paluajtshme
Shtetërore, i kanë kaluar në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për Nënprefektin
Sarandë dhe Administratën e tij”.
- Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, u konstatuan se në 9 procedura prokurimi me vlerë 381,000
lekë (me tvsh), nuk ka përmbush rregullat e caktuara, nuk ka marr në dorëzim aktivet afatgjata dhe
afatshkurta, veprim në papajtueshmëri me nenin 1, 2 dhe 24, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
prokurimin publik” i ndryshuar, dhe kreu V, pika 1/a dhe pika 4/h, të VKM nr. 1, datë 10.1.2007
“Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e
rregullave të prokurimit publik” pikës 2/a e Kreu VI, UAPP nr. 2 datë 28.03.2013 “Për procedurën e
prokurimit me vlera të vogla” i ndryshuar, UMF nr. 33 datë 11.07.2013 “Për Gjurmët standarde të
auditit për prokurimin me vlerë të vogël.
- Komisioni Vendor për Verifikimin e Titujve të Pronësisë pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut
Vlorë, procesverbalin e mbledhjeve nuk është i sekretuar nga Zyra e Protokoll Arkivës të
Institucionit të Prefektit të Qarkut Vlorë. Në procesverbal nuk janë regjistruar problemat e
trajtuar nga relatori i çështjes, nuk janë regjistruar diskutimet e anëtarëve të komisionit, të
cilët janë të detyruar të shprehin mendimet e tyre në lidhje me çështjen që relatohen në
komisioni.
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Prefekti i Qarkut, në asnjë rast nuk rezulton të ketë thirrur në mbledhjen e komisionit drejtues
të institucioneve shtetërore, që ushtrojnë veprimtari në juridiksionin e qarkut, drejtues të
qeverisjes vendore, të cilët kanë lidhje dhe informacion me çështjet konkrete, që shqyrtohen në
mbledhjen e komisionit vendor.
Komisioni Vendor, periudhën 01.07.2014 deri me datë 31.12.2014, nuk ka zhvilluar asnjë
mbledhje dhe nuk ka marrë asnjë vendi në lidhje me kërkesat e ardhur nga individ dhe institucione
shtetërore, apo me kontrollet e ushtruara drejtpërsëdrejti, me nismën e vet.
Komisioni Vendor sipas procesverbalit të mbledhjes date 22.05.2015, nuk ka zbardhur vendimin për
shfuqizim të pjesshëm të AMTP-së nr. 21231, pa datë me sipërfaqe 3900 m2 në pronësi shtet, dhe sipas
procesverbalit të mbledhjes datë 14.09.2017, nuk ka zbardhur vendimi për pavlefshmëri të plotë të
AMTP-së nr. 155, datë 20.03.2000 me sipërfaqe 9680 m2 në pronësi shtet, veprim në papajtueshmëri me

nenin 16 pika 4, të ligjit nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të
administratës shtetërore dhe enteve publike“ dhe germën a, b pika 6, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për 6 raste, që lidhen me vitin 2013, nuk ka
hartuar Informacionin përmbledhës dhe Projektvendimin për verifikimet e kryera, të ballafaquara e të
diskutuara me subjektin e interesuara në lidhje me vlefshmërinë ligjore të AMTP-ve, veprim në
papajtueshmëri me germën a pika 6 kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për 13 vendime me sipërfaqe 51152 m2, të
cilët kanë marrë formë të prerë nga gjykata, si dhe për 6 vendime me sipërfaqe 42530 m2, të
cilët nuk kanë marrë forme të prerë nga gjykata, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e
drejtësisë, ndaj anëtareve të komisioneve të ndarjes së tokës të fshatrave, pasi kanë tejkaluar
kompetencat ligjore, të cilët kanë sjellë, për pasojë, me efekt dhe dëmtimin e rëndë të
interesave të shtetit, duke ndarë tokë bujqësore mbi normën për frymë apo duke mos qenë punonjës
të ish-NB-së me datë 01.10.1992, veprim në papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për 6 raste, që i përket periudhës 2013, nuk
ka hartuar Informacionin përmbledhës dhe Projektvendimin për dosjet e shqyrtuara, të
ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara në lidhje me vlefshmërinë ligjore të AMTPve, veprim në papajtueshmëri me germën a pika 6 kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008
“Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të
ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në 13 vendime me sipërfaqe 51152 m2, nuk
ka marrë në dorëzim tokën bujqësore të liruar që përdoret në mënyrë të paligjshme nga
persona fizikë dhe juridik të cilët e kanë përfituar në kundërshtim me ligjin, nuk ka hartuar
marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si dhe nuk ka nxjerrë
urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet. Komisioni Vendor tokën bujqësore e ka
dorëzuar në DAMT në Qarkun Vlorë (DAMT), në mënyrë fiktive, pasi toka e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga personat fizikë dhe juridik, veprim në papajtueshmëri me pikën 2
nenin 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit
vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
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- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në 34 raste, nuk ka bërë inventarizimin e
dosjeve, si dhe nuk ka përcaktuar dorëzuesin dhe marrësin në dorëzim, veprim në papajtueshmëri me
germën dh nenin 9, 36, 40 dhe 64, të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë në 29 raste,
shqyrtimin e kërkesave të ardhura nga subjektet private dhe institucionet shtetërore i ka bërë jashtë
afatit ligjor, veprim në papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë nuk ka filluar kontrollin e drejtpërdrejtë,
të ushtruar me nismën e vet, edhe për 23 familjet që kanë përfituar tokë bujqësore në fshatin
Risili, duke mos qenë punonjës në ish-NB me datë 01.10.1992, sipas listës të dërguar nga ishKomuna Shushicë, me shkresë nr. 75, datë 19.03.2010, dërguar në Komisionin Vendor pranë
Prefektit të Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8, të ligjit nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, në lidhje me vendimet nr. 16, datë
05.03.2013, rezulton se procesverbali i hartuar me datë 10.11.2014, për dorëzimin e tokës bujqësore
me sipërfaqe 2700 m2, në pronësi shtet nuk është nënshkruar nga DAMT; në vendimin nr. 1, datë
16.05.2013, për sipërfaqen 9278 m2 që kalon në pronësi shtet nuk ndodhet planvendosja e hartuar nga
KV; në vendimin nr. 2, datë 16.05.2013, në dosje nuk ndodhet procesverbali i dorëzimit në DAMT
Qarku Vlorë, i tokës bujqësore me sipërfaqe 8560 m2 në pronësi shtet; në vendimin nr. 7, datë
16.05.2013, në dosje nuk ndodhet procesverbali i dorëzimit në DAMT Qarku Vlorë tokën bujqësore
me sipërfaqe 7400 m2 në pronësi shtet; në vendimin nr. 14, datë 06.09.05.2013, në dosje nuk ndodhet
procesverbali i dorëzimit në DAMT Qarku Vlorë tokën bujqësore me sipërfaqe 3929 m 2 në pronësi
shtet; në vendimin nr. 5, datë 22.05.2015, procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e
DAMT Qarku Vlorë, për tokën bujqësore me sipërfaqe 2475 m2 në pronësi shtet; në vendimin nr. 16,
datë 22.05.2015, procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e DAMT Qarku Vlorë, për
tokën bujqësore me sipërfaqe 450 m2 në pronësi shtet; në vendimin nr. 23, datë 10.02.2016,
procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e DAMT Qarku Vlorë, për tokën bujqësore
me sipërfaqe 1400 m2 në pronësi shtet, veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në 10 raste, nuk ka kërkuar nga kryetari i
komunës/bashkisë përkatëse, sipërfaqja e tokës bujqësore, të vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas
fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më
1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës
në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që verifikohet apo shqyrtohet, për persona të
tjerë dhe nga SAMT në Këshillin e Qarkut, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet
sipërfaqja e përcaktuar në aktin e marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim
apo shqyrtim, vënë në dispozicion për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më
1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të
UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të
pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione”.
4

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
- Nga auditimi u konstatua se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit
të Qarkut Vlorë, për kontrolle të drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet, për tokat e ish-NB dhe
zonat me përparësi turizmit për periudhën objekt auditimi nuk ka marrë asnjë vendim, veprim në
papajtueshmëri me nenin 7, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 2, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur “Revokimin” e vendimit nr. 17, datë 05.03.2013
mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, datë s‟ka, me sipërfaqe 45000 m2, në emër të
familjes të Q.P., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel
nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar më shumë tokë se norma për frymë një
sipërfaqe prej 5850 m2, veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 3, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 12, datë 08.12.2012 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, datë s‟ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të familjes të I.T., KV
pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel nuk ka analizuar
faktin se kjo familje ka përfituar tokë në ngastrën me nr. 203, në zërin kadastral “Pyll”, veprim
në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 7, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 7, datë 08.10.2012 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të familjes të L.V.,
KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel nuk ka analizuar
faktin se kjo familje ka përfituar më shumë tokë një sipërfaqe prej 2750 m2, veprim në
papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, në 2 raste ka
marrë vendimin nr. 4, datë 22.05.2015 dhe vendimin nr. 8, datë 22.05.2015, ka vendosur
“Revokimin” e vendimit nr. 13, datë 05.03.2013 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë
07.09.1998, me sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes të R.I. dhe vendimit nr. 3, datë 08.10.2012
mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me sipërfaqe 5000 m2, në emër të familjes
të L.Xh., në të 2 rastet, KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel për të analizuar dhe
shqyrtuar të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes së tokës në pronësi,
në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga
ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë
mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar. Vendimi
“Revokim”, është në kapërcim të tagrit të KV pasi ligji nuk i njeh të drejtën e Revokimit pa marr një
vendimmarrje sa përcaktuar në nenin 9 e në vijim të ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
- Nga 20 masa organizative të lëna nga KLSH, janë zbatuar 14 masa, në proces zbatimi 1 masë, pa
zbatuar 6 masa, veprim në papajtueshmëri me nenin 15 shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr.
154, datë 27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”.
- Përgjegjësitë e audituesve. Grupi i auditimit të KLSH-së, për arritjen e objektivave dhe
përmbushjen e misionit të auditimit, pasi u njoh me bazën ligjore e nënligjore, si dhe duke u bazuar
në metodën e leximit të dokumenteve të paraqitura për auditim, ekzaminimit dhe rishikimit analitik
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të letrave të punës, në përputhje me Standardet Ndërkombëtare të Auditimit sipas INTOSAI, grupi i
auditimit ka zbatuar Kodin e Parimet Etike të cilat drejtojnë përgjegjësitë profesionale të audituesit,
si dhe Standardet e Miratuara të Auditimit.
- Kriteret e vlerësimit.
 Standardet Ndërkombëtare të Auditimit
- (ISSAI), të INTOSAI-t.
 LIGJE:
Kushtetuta e Republikës së Shqipërisë miratuar me ligjin nr. 8417, datë 21.10.1998, i ndryshuar; ligji
nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të e Lartë të Shtetit”;
ligji nr. 8927, datë 25.07.2002 “Për Prefektin”; ligj nr. 7501, datë 19.07.1991 “Për tokën”, i
ndryshuar; ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar; ligj nr. 8337, datë 30.04.1998 “Për kalimin në pronësi të
tokës bujqësore, pyjore, livadheve dhe kullotave”; ligjin nr. 8053, datë 21.12.1995 “Për kalimin në pronësi, pa
shpërblim, të tokës bujqësore”, i ndryshuar; ligji nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të

interesave në ushtrimin e funksioneve publike”, i ndryshuar; ligji nr. 8503, datë 30.06.1999 “Për të
drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”, i ndryshuar; ligji nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i
Procedurave Administrative të RSH”, i ndryshuar; ligj nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i
Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Ligj nr. 7665, datë 21.01.1993 “Për zhvillimin e zonave, që kanë
përparësi turizmin”, të ndryshuar; ligji nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor

në Republikën e Shqipërisë”; ligji nr. 10294, datë 01.7.2010 “Për inspektimin financiar”; Ligji nr.
10296, datë 8.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”; ligji nr. 152/2013, datë
01.10.2013 “Për Nëpunësit Civil”; ligji nr. 9720, datë 23.4.2007 “Për auditimin e brendshëm në
sektorin publik”; ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar; ligji nr. 8503,
datë 30.06.1999 “Për të drejtën e informimit për dokumentet zyrtare”; ligji nr. 10405, datë
24.03.2011 “Për kompetencat caktimin pagave e të shpërblimeve”.
 Vendime të Këshillimit të Ministrave (VKM)
- VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë
e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar; VKM nr. 224, datë 19.02.2009 “Për procedurat e
krijimit të akteve të marrjes së tokës bujqësore në pronësi, si pasojë e korrigjimeve, të kryera nga
komisioni vendor i vlerësimit të titujve të pronësisë (KV)”; VKM nr. 255, datë 02.08.1991 “Për
kriteret e ndarjes së tokës bujqësore”, i ndryshuar; VKM nr. 868, datë 18.06.2008 “Për krijimin e
fondit të kompensimit fizik nga fondi i tokës bujqësore”, kur toka bujqësore e liruar rezulton me
prejardhje nga ish-ndërmarrjet bujqësore (NB), sipas gjendjes më 01.10.1992; VKM nr. 230, datë
22.07.1991 “Për krijimin e komisioneve të tokave”, i ndryshuar; VKM nr. 432, datë 28.06.2006 “Për
krijimin dhe administrimin e të ardhurave që krijojnë institucionet buxhetore”; VKM “Për
disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore” sipas viteve përkatëse të auditimit; VKM nr. 1, datë
10.01.2007 “Rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar; VKM nr. 472, datë 02.07.2011 “Për
disiplinimin e përdorimit të fondeve buxhetore”; VKM nr. 1129, datë 5.08.2008 “Për mënyrën e
përcaktimit të vlerës së truallit, të vënë nga pronarët e tij, në dispozicion të investitorëve të
ndërtimit”;
 Rregullore, Udhëzues, Akte të tjera Administrative
- UKM nr. 3, datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar; UKM nr. 2, datë 13.05.2005 “Për zbatimin punimeve ndërtimit”; UMF nr. 30, datë
27.12.2011 ”Për menaxhimin aktiveve në njësitë e sektorit publik”; UMF nr. 35, datë 05.11.2008
“Për zbatimin e ligjit nr. 9869, datë 04.02.2008”; UAPP nr. 1, datë 20.3.2007 “Për blerjet me vlera të
vogla”, i ndryshuar;
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- Standardet e auditimit: Rregullorja e Brendshme “Mbi Organizimin dhe Funksionimin
Administrativ të Kontrollit të Lartë të Shtetit”, miratuar me Vendim të Kryetarit të KLSH, Nr. 85,
datë 30.06.2015; Rregullorja e Brendshme “Për procedurat e auditimit të KLSH”; Udhëzimi i
Kryetarit të KLSH nr. 1, datë 04.11.2016“ Mbi Procedurat për ndjekjen dhe dokumentimin e punës,
në auditimin e verifikimit zbatimit rekomandimeve të Kontrollit të Lartë të Shtetit”; Standardet
Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t” (ISSAI), “Standardet e Kontrollit të KLSH”,
“Manualeve” si dhe udhëzimeve dhe rregullave të nxjerra në zbatim të tyre.
III. PËSHKRIMI AUDITIMIT
1. Auditim mbi zbatimin e detyrave të lëna në auditimet e mëparshme.
Nga auditimi dhe verifikimi i dokumentacionit të ofruar u konstatua se KLSH me shkresë nr. 957/7,
datë 31.12.2014 ka dërguar Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe ka rekomanduar 20 masa nga të
cilat 18 masa organizative, 1 masë shpërblim dëmi dhe 1 masë disiplinore. Për zbatimin e
rekomandimeve të lëna nga KLSH-ja Prefekti i Qarkut ka nxjerrë Urdhërim nr. 17, datë 25.02.2015
duke hartuar planin e veprimit me personat përgjegjës dhe afatet.
Nga ausditimi rezulton se janë zbatuar 11 masa, zbatuar pjesërisht 1 masë dhe pa zbatuar 6 masa.
Gjykata Administrative Vlorë, me vendim nr. 638, datë 08.05.2015 ka vendosur shfuqizimin e
Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-lidhur me shpërblimin e dëmit në shumën 1,933,320
lekë dhe masat disiplinore. Mos zbatimi i rekomandimeve nga Institucioni i Prefektit të Qarkut
Vlorë, vjen në papajtueshmëri me nenin 15 shkronja (j) dhe nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 154, datë
27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit” dhe ngarkohen me
përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor për Verifikimi e Titujve te Pronësisë.
- Për Akt verifikimin nr. 1, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit me shkresë nr. 2556 datë
13.12.2017, ka bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:
Nga ana e Institucionit ky rekomandim është zbatuar pjesërisht, për shumën 159,884 që përfaqëson
detyrime të ish punonjësve të Institucionit që janë paguar më tepër nga ana jonë janë marrë masa dhe
janë proces gjyqësor për kthimin e shumës. Për shumën 500,000 lekë që përfaqëson një automjet të
vjedhur në vitin 1997 do të merren masa që ky rekomandim të zbatohet.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se: Institucioni i Prefektit të Qarkut
Vlorë, në llogaria 468 ”debitorë të ndryshëm” në vlerën 659,884, përfaqësonë detyrime të lindura
nga vjedhja e një makine në vitin 1997 dhe detyrime të punonjësve. saqrojmë se konstssimi qëndrion
dhe observacioni nuk merret paraqysh, sepse nuk shpreh ndonjë ndryshin nga gjetja e grupit të
auditimt.
2. Auditim mbi menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm.
Referuar kritereve që përcakton VKM nr. 212, datë 30.03.2012, Institucioni i Prefektit të Qarkut nuk
ka njësi shpenzuese varësie, për rrjedhojë sipas këtij vendimi nuk duhet të kishte ngritur NJAB.
Sektori i Auditit të Brendshëm pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Vlorë, ka funksionuar deri
më datë 30.05.2016 me 2 auditues, përfshirë edhe drejtuesin e zyrës.
Mbështetur në nenin 10, të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”
i ndryshuar dhe Udhëzimin nr. 16, date 20.07.2016”Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të
menaxhimit financiar dhe kontrollit si dhe koordinatorit të riskut në njësitë publike”, Titullari i
Institucionit ka miratuar përbërjen e GNS në të cilët janë përfshirë menaxherët më të lartë të
institucionit dhe drejtuesit e programeve buxhetore.
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Nga auditimi rezulton se puna e bërë nga menaxherët lidhur me krijimin e regjistrit të riskut dhe
vlerësimin e kontrollin e tyre dhe u konstatua se nëpunësi autorizues nuk ka kryer raportimin
hierarkik të funksionimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm, për riskun e mashtrimit e të
parregullsive dhe mangësive që pengojnë realizimin e objektivave, masat korrektuese të marra dhe të
përmbushura nga nivelet e menaxhimit të njësisë që drejtojnë, si dhe nuk është kryer identifikimi dhe
krijimi i regjistrit të riskut, nuk ishte bërë vlerësimi dhe kontrolli i risqeve që vënë në rrezik arritjen e
objektivave të Sektorëve/Zyrave, për rrjedhojë nuk ka ndërmarrje të aktiviteteve të kontrollit, veprim
në kundërshtim me nenin 9 e 11, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”, të ndryshuar.
Për periudhën e audituar mungonte shërbimi i ruajtjes së objektit të Institucionit të Prefektit Vlorë,
situatë e cila nuk ishte marrë në konsideratë dhe nuk ishte evidentuar si risk në sigurinë fizike të këtij
objektit, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”.
Ky Institucion kishte një strukturë dhe organikë sipas ndarjeve përkatëse por kishte një strukturë të
pa plotësuar me punonjës, si dhe mungonte përgjegjshmëria për vendimmarrjen, kontrollin, zbatimin
dhe vendosjen e linjave të raportimit, veprim në kundërshtim me nenin 4, pika 4, germa f të ligjit nr.
10296 datë 26.06.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, të ndryshuar.
Punonjësit e njësisë i rregullojnë marrëdhëniet e punës në bazë të ligjit për Statusin e Nëpunësit Civil
dhe Kodin e Punës. Titullari i Njësit në rastin e shkeljes së normave ligjore apo rregullave ka të
drejtë të propozoj masa disiplinore dhe administrative për secilin punonjës, deri në largimin nga
puna. Institucioni i Prefektit qarkut Vlorë funksionon me rregullore të brendshme të hartuar dhe të
miratuar me urdhër nr. 19 datë 25.02.2010. Rregullorja e brendshme mbi funksionimin e
administratës së Prefektit, si dhe vazhdon puna për hartimin e rregullores së re sipas ligjit nr. 8927
datë 25.07.2002 «Për Prefektin», të ndryshuar dhe me ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin Financiar dhe Kontrollin”, i ndryshuar.
- Menaxhimi i riskut, nga Institucionit të Prefektit Vlorë, është hartuar regjistri i risqeve për
drejtoritë si dhe Njësia rezulton se ka hartuar strategjinë e riskut si dhe Planin e Veprimit
Menaxhimit Financiar dhe të Kontrollit, veprim në zbatim të nenit 2, të ligjit nr. 10296, datë
08.07.2010 “Për menaxhimin Financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar.
- Aktiviteti i Kontrollit: Aktiviteti i kontrollit për periudhën e auditimit është bërë ndarja e detyrave
bazuar në strukturën e miratuar. Nëpunësi autorizues mbështetur në ligjin për buxhetin e shtetit merr
përsipër angazhimet për realizimin e programit buxhetor, transaksionet financiare janë kryer sipas
dispozitave ligjore të përcaktuara. Çdo transaksion financiar kryhet sipas parimit të firmës së
dyfishtë.
Për regjistrimin dhe sigurimin e të dhënave kontabël nga sektori i financës për përpunimin e të
dhënave është aplikuar përdorimin e procesverbalit të marrjeje në dorëzim.
- Informimi dhe Komunikimi. Menaxherët e njësisë zotërojnë informacion të mjaftueshëm për
përmbushjen e detyrave dhe marrjen e përgjegjësive për menaxhimin financiar dhe të kontrollit.
Titullari, nëpunësi autorizues informohet nga drejtuesit e programeve nëpërmjet takimeve,
mbledhjeve, relacioneve dhe raporteve të ndryshme që i vihen në dispozicion. Sektori i financës
raporton te titullari nëpërmjet situacioneve mujore dhe vjetore duke përdorur metodat e krahasimit
me planin, raportet e monitorimit në çdo tremujor.
- Monitorimi: Përbën një proces të rëndësishëm për realizimin e objektivave në kohë dhe në cilësi.
Nëpërmjet monitorimit realizohet rishikimi i gjithë aktivitetit të institucionit për sigurimin e
garancive të njohjes së faktorëve që bëhen pengesë në plotësimin e detyrës. Titullari informohet për
problemet mbi këtë bazë përcakton rrugët e zgjidhjes, Drejtuesit i raportohet vazhdimisht nga vartësit
në lidhje me arritjet dhe mosarritjet e ndryshme.
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- Aktiviteti i kontrollit të brendshëm: Për 6/mujorin dytë të vitit 2014 deri më 30.05.2016 rezulton se
ishin parashikuar auditime financiare dhe auditime përputhshmërie dhe 6 auditime për zbatim
rekomandimesh. Pasi u analizuan dhe u audituan dosjet e auditimeve të plota dhe atyre tematike
konstatohet se kapaciteti i njësisë së Auditit të Brendshëm në Institucionin e Prefekturës të Qarkut
Vlorë për periudhën 01.07.2014 deri në shkrirjen e kësaj strukturës në vitin 2015, ka funksionuar me
2 specialist, i cili nuk ka qenë i mjaftueshëm dhe nuk i ka plotësuar nevojat funksionale të sektorit të
AB-së.
- Vlerësimi i programimit strategjik dhe vjetor sipas fazave të diagramës të parashikuara në Manualin
e AB, që bën të mundur mbulimin e risqeve.
Në planin strategjik janë përcaktuar objektivat e njësisë për vitet e ardhshme 2012-2016, 2013-2017
dhe 2014-2018, si dhe detyrat e njësisë së auditimit në terma të perspektivës afatgjatë, fushat
prioritare, fushat me risk të lartë, frekuenca e auditimit dhe radhitja e zonave të auditimit,
përmirësimi i kapacitetit administrativ e burimet njerëzore, rritja e cilësisë së auditimit.
U konstatua se Plani vjetor i auditimit, si një dokument bazë i veprimtarisë audituese, parashtron
kritere e procedura të cilat janë parashikuar në dispozita ligjore, si; fushat prioritare, frekuencën e
auditimeve, përmirësimet e kapaciteteve audituese, zhvillimin e burimeve njerëzore, bilancin e
burimeve dhe nevojave për auditim, koston e auditimit. Për sa i përket përfshirjes në planet vjetore të
auditimit të zonave me risk të lartë, ky element ka gjetur zbatim, pasi problemet e riskut si dhe
identifikimi i tyre ka qenë objekt i një studimi të vazhdueshme i analizës së tij, kërkesa këto që
synojnë në mbajtjen e konsistencës dhe shërbimit brenda subjekteve të audituara.
Kjo strukturë ka plotësuar konformë kërkesave të MAB-së, edhe pyetësorin mbi veprimtarinë e saj,
duke dhënë opinionin mbi vlerësimin e sistemeve të kontrollit të brendshëm në subjektet që ajo
auditon, sipas nivelit së riskut, veprim i reflektuar në formatin standard nr. 7 (kapitulli i II-të i MABsë).Konstatojmë se në planet strategjike të auditimit, janë trajtuar edhe kufizimet e mundshme të
punës së auditimit, veprim që është në pajtueshmëri me kërkesat e MAB-së.
- Raportimi vjetor e periodik i veprimtarisë audituese, sipas kërkesave dhe afateve të përcaktuara në
Ligjin dhe Manualin e AB-së.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion, rezulton se për vitet 2014-2015, janë hartuar
planet e auditimit dhe veprimtarisë audituese, janë realizuar 15 angazhime auditimi të futura rishtazi
në vitin 2014, në muajin janar, të kryera në njësitë vendore dhe që kanë si objekt të tyre auditimin e
procedurave të rekrutimit të burimeve njerëzore në këto njësi. Janë realizuar 2 auditime me bazë
sistemi, sipas planit, në Sh.a Ujësjellësin Selenicë dhe në Komunën Qendër, si edhe është realizuar 1
auditim përputhshmërie në Institucionin e Prefektit të Qarkut.
- Raportimi vjetor dhe periodik i veprimtarisë audituese, sipas kërkesave dhe afateve të përcaktuara
në ligjin dhe Manualin e AB.
Grupi i auditimit shqyrtoi evidencat dhe korrespondencën e raportimit të veprimtarisë audituese,
raportimin vjetor dhe periodik. Njësia e auditimit ka respektuar afatet e përcaktuara në ligjin dhe
Manualin e AB, si dhe në metodat raportuese ka mbajtur gjithmonë parasysh kërkesat e Manualit të
AB, në lidhje me raportimin vjetor dhe periodik të veprimtarisë audituese. Për vitin 6 mujorin e dytë
të vitit 2014 dhe vitin 2015, janë dhënë rekomandime, të cilat janë pranuar të gjitha nga subjektet e
audituara, të detajuara sipas prioriteteve i mesëm dhe i ulët. Ndjekja e zbatimit të rekomandimeve
është bërë krahas me realizimin e misionit të auditimit, si një pikë e veçantë e programit të auditimit,
por gjithashtu është realizuar si mision më vete dhe i programuar në planifikimin vjetor.
3. Auditim mbi hartimin dhe zbatimin e buxhetit për vitin 2014 deri më 30 .09.2017.
- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2014.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Zyra e Financës në Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë, ka hartuar treguesit e buxhetit për vitin 2014 dhe me shkresë nr. 328, datë
28.01.2014 është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, buxhetit sipas zërave të
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Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
shpenzimeve për aparatin, Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (PMNZSH) dhe Gjendjen
Civile, sipas pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Administrata viti 2014
000 lekë
Nr.

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari 602 shpenzimet operative
Llogari 606 transferua Buxhete fam
Llogari 604 transferime korrente
Llogari 231
Totali

Plan
17,540
3,433
5,380
180
0
0
26,533

Shtesa

Pakës
im

4,915
113
221
670
5,919

Fund
vitit
17,540
3,433
10,295
293
221
670
32,452

Fakt
16,496
2,685
9,059
134
200
661
29,236

Dife
+-1,043
-747
-1,145
-159
-20
-9
-3,126

%
94
78
88
46
90
99
90

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Aparatin gjatë vitit 2014. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative,
transferta dhe investimet janë planifikuar 32,452 mijë lekë, janë realizuar 29,236 mijë lekë, nuk janë
realizuar 3,126 mijë lekë ose 90 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur nga pozicionet e punës së
punonjësve të aparatit të institucionit të Prefektit, si dhe nga mosplotësimi i vendeve vakante për
strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Pasqyra me ndryshime të buxhetit PMNZSH viti 2014
000 lekë
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari 602 shpenzimet operative
Llogari 606 Trnsf buxhet fam
Totali

Plan
40,390
6,725
4,600
0
51,715

Shtesa
3,838
641
2,500
1,186
8,165

Pakësim
3,186
500

3,686

Fund
vitit
41,041
6,866
7,100
1,186
56,194

Fakt
40,119
6,637
7,089
1,182
55,027

Dife
+-923
-228
-10
-4
-1,165

%
98
97
99
99
98

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për PMNZSH gjatë vitit 2014. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative dhe
transferta janë planifikuar 56,194 mijë lekë, janë realizuar 55,027 mijë lekë, nuk janë realizuar 1,165
mijë lekë ose 98 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur për faktin e mos shoqërimit me efekte
financiare në rritjen në gradë të punonjësve të PMNZSH-së, duke mos realizuar edhe fondin e
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Gjendja civile viti 2014
000 lekë
Nr.
1
2

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Totali

Plan
732
122
854

Shtesa

Pakësim

Fund
vitit
732
122
854

Fakt
648
107
754

Dife
+-84
-15
-99

%
89
88
88

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Gjendjen civile gjatë vitit 2014. Pagat, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet
operative janë planifikuar 854 mijë lekë, janë realizuar 754 lekë, nuk janë realizuar 99 mijë lekë ose
88 % e tyre. Mosrealizimi për pagat e Gjendjes Civile ka ardhur nga mos plotësimi i vendeve vakante
në strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2015.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Zyra e Financës në Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë, ka hartuar treguesit e buxhetit për vitin 2015 dhe me shkresë nr. 337 datë
29.01.2015 është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, buxhetit sipas zërave të
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Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
shpenzimeve për aparatin, Policinë e Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimi (PMNZSH) dhe Gjendjen
Civile, sipas pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Administrata viti 2015
000 lekë
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari 602 shpenzimet operative
Llogari 231
Totali

Plan
19,800
3,300
6,530
3,000
32,630

Shtesa

Pakësim

Fund
vitit
19,800
3,300
7,137
2,849
33,086

Fakt
17,977
2,963
5,638
2,849
29,428

Dife
+-1,823
-336
-1,500
-3,658

%
90
90
80
99
89

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Aparatin gjatë vitit 2015. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative,
transferta dhe investimet janë planifikuar 33,086 mijë lekë, janë realizuar 29,428 mijë lekë, nuk janë
realizuar 3,658 mijë lekë ose 89 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur nga pozicionet e punës së
punonjësve të aparatit të institucionit të Prefektit, si dhe nga mosplotësimi i vendeve vakante për
strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet PMNZSH viti 2015
000 lekë
Nr.
1
2
3
4
5
6

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari 602 shpenzimet operative
Llogaria 604
Llogaria 606
Llogaria 606
Totali

Plan
39,500
6,990
4,918

51,408

Shtesa
8,100
800
1,000
1,472
676
54
12,102

Pakësim
3,100
400

3,500

Fund
vitit
44,500
7,390
5,918
1,472
676
54
60,010

Fakt
44,077
7,328
5,203
1,467
675
54
58,805

Dife
+-

-5
-1
1,205

%
99
99
88
99
99
100
98

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për PMNZSH gjatë vitit 2015. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative dhe
transferta janë planifikuar 60,010 mijë lekë, janë realizuar 58,805 mijë lekë, nuk janë realizuar 1,205
mijë lekë ose 98 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur për faktin e mos shoqërimit me efekte
financiare në rritjen në gradë të punonjësve të PMNZSH-së, duke mos realizuar edhe fondin e
sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Gjendja civile viti 2015
000 lekë
Nr.
1
2

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Totali

Plan
802
134
936

Shtesa

Pakësim

Fund
vitit
802
134
936

Fakt
612
102
714

Dife
+-190
-32
-222

%
76
76
76

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Gjendjen civile gjatë vitit 2015. Pagat, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet
operative janë planifikuar 936 mijë lekë, janë realizuar 714 lekë, nuk janë realizuar 222 mijë lekë ose
76 % e tyre. Mosrealizimi për pagat e Gjendjes Civile ka ardhur nga mos plotësimi i vendeve vakante
në strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2016.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Zyra e Financës në Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë, ka hartuar treguesit e buxhetit për vitin 2016 dhe me shkresë nr. 186 prot,
datë 26.01.2016 është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, buxhetit sipas zërave të
shpenzimeve për aparatin dhe Gjendjen Civile, sipas pasqyrës më poshtë:
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Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Administrata viti 2016
Nr.
1
2
3
4

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari 602 shpenzimet operative
Llogari 606 transferta
Totali

Plan
20,200
3,400
6,610
0
30,210

Shtesa
7,418
1,443
2,860
1,280
9,861

Pakësim
6,112

2,972

000 lekë
Fund
vitit
21,506
4,843
9,470
1,280
37,099

Fakt
18,886
3,132
9,032
1,279
32,331

Dife
+-2,620
-1,710
-437

%
88
65
95
99
87

-4,768

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
paksimet e bëra për Aparatin gjatë vitit 2016. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet operative,
transferta dhe investimet janë planifikuar 37,099 mijë lekë, janë realizuar 32,331 mijë lekë, nuk janë
realizuar 4,768 mijë lekë ose 87 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur nga pozicionet e punës së
punonjësve të aparatit të institucionit të Prefektit, si dhe nga mosplotësimi i vendeve vakante për
strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet Gjendja civile viti 2016
000 lekë
Nr.
1
2

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Totali

Plan
802
134
936

Shtesa
1,254
215
1,469

Pakësim

Fund
vitit
2,056
349
2,405

Fakt
1,303
216
1,520

Dife
+-753
-132
-885

%
63
62
63

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Gjendjen civile gjatë vitit 2016. Pagat, sigurimet shoqërore dhe shpenzimet
operative janë planifikuar 2,405 mijë lekë, janë realizuar 1,520 lekë, nuk janë realizuar 885 mijë lekë
ose 63 % e tyre. Mosrealizimi për pagat e Gjendjes Civile ka ardhur nga mos plotësimi i vendeve
vakante në strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore.
- Miratimi i plan buxhetit për vitin 2017.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Zyra e Financës në Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë, ka hartuar treguesit e buxhetit për vitin 2017 dhe me shkresë nr. 182 datë
26.01.2017 është dërguar në Ministrinë e Punëve të Brendshme, buxhetit sipas zërave të
shpenzimeve për aparatin, dhe Gjendjen Civile, sipas pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e buxhetit me ndryshimet 9/mujori viti 2017
000 lekë
1
2
3
4

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Llogari
602
shpenzimet
operative
Llogari 606 transferua
Totali

Plan
26,192
4,110
8,300
0
38,602

Shtesa

Pakësim

50
62
62

50

Fund
vitit
26,192
4,110

Fakt
16,565
2,735

Dife
+-3,934
-414

%
63
66

8,250
62
38,614

4,950
62
24,313

-1,657
0
-6,006

60
100
63

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
peksimet e bëra për Aparatin gjatë 9/mujorit të vitit 2017. Pagat, sigurimet shoqërore, shpenzimet
operative, transferua dhe investimet janë planifikuar 38,614 mijë lekë, janë realizuar 24,313 mijë
lekë, nuk janë realizuar 6,006 mijë lekë ose 63 % e tyre. Mosrealizimi i paga ka ardhur nga
pozicionet e punës së punonjësve të aparatit të institucionit të Prefektit, si dhe nga mosplotësimi i
vendeve vakante për strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore.
Pasqyra me ndryshime e buxhetit Gjendja civile 9/mujori 2017
000 lekë
Fund vitit

Dife
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Nr.
1
2

Emërtimi
Llogari 600 pagat
Llogari 601 sigurime shoqërore
Totali

Plan
1,298
456
1,754

Shtesa
800
4
804

Pakësim
2,098
460
2,558

Fakt
1,377
229
1,607

+-484
-116
-600

%
66
50
63

Në pasqyrat më sipër janë paraqitur treguesit e planifikimit dhe zbatimit të buxhetit me shtesat dhe
pasimet e bëra për Gjendjen civile gjatë 9/mujorit të vitit 2017. Pagat, sigurimet shoqërore dhe
shpenzimet operative janë planifikuar 2,558 mijë lekë, janë realizuar 1,607 lekë, nuk janë realizuar
600 mijë lekë ose 63 % e tyre. Mosrealizimi për pagat e Gjendjes Civile ka ardhur nga mos plotësimi
i vendeve vakante në strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe
shëndetësore.
- Analizë e detajuar e shpenzimet operative llogaria 602.
Nga auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve operative për Administratën e Prefektit
të Qarkut Vlorë, për vitin 2014, 2015, 2016 dhe 9-mujorin e vitit 2017 u konstatua se shpenzimet
operative llogaria 602, janë planifikuar dhe realizuar sipas pasqyrës më poshtë:
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pasqyra e shpenzimet operative Administrata viti 2014,2015, 2016, deri me 30.09.2017
2014
2015
2016
2017
Emërtimi i objektit
Plan
Fakt
Plan Fakt Plan Fakt Plan
Materiale zyre, kancelari
120
118
246
245
360
352
240
Materiale pastrimi,ndriçimi, etj
30
31
77
76
117
109
120
Materiale (boj, fot. printeri/leter)
200
196
165
164
300
241
156
Te tjera materiale, shtypshkrime
37
37
96
96
15
0
60
Fidane e te tjera produkte agrok
120
120
Te tjera materiale e sherbim
85
84
200
Energji,ujë,telefon,poste
1,230
1,215 1,270
973 1,369 1,241 1,692
Karburant
1,500
1,497 1,500 1,499 2,160 2,148 1,800
Pjesë këmb,goma,bateri,vaj,filtra
210
163
300
116
163
138
120
Figuracion mjete transporti
100
87
100
65
100
92
120
Te tjera transporti
300
295
300
252
144
115
120
Shpenzime udhëtimi dhe dieta
1,074
834 1,100
803 1,200 1,135 1,065
Shpenzime mirëmb. mjete transp
380
0
100
0
578
578
360
Shpenzime mirëmb. pajisje zyrës
480
304
310
72
265
256
180
Shpenzime mirëmb. objekti nder
480
414
500
400
360
338
260
Shpenzime mirëmbajtje
0
0
100
99
100
Shpenzime qiramarrje
100
0
470
466
600
Shpenzime vendime gjyqësore
3,765
3,765
872
872 1,491 1,490
996
Shpnz te tjera operative
200
99
200
3
72
22
61
TOTAL
10,295
9,059 7,137 5,638 9,470 9,032 8,250

Fakt
237
90
81
0
1,285
799
119
100
76
568
120
14
12
450
996
3
4,950

Sipas pasqyrës më sipër rezulton se për vitin 2014, shpenzimet operative nuk janë realizuar në
shumën 1,170 mijë lekë ose 88% e tyre, për vitin 2015 shpenzimet nuk janë realizuar në shumën
1,499 mijë lekë ose 79% e tyre, për vitin 2016 nuk janë realizuar në shumën 438 mijë lekë ose 95% e
tyre, për 9-mujorin e parë të vitit 2017 nuk janë realizuar në shumën 3,300 mijë lekë, ose 60% e tyre.
Mos realizimi i shpenzimeve operative për periudhën objekt auditimi, tregon për një planifikim jo të
drejtë të fondeve buxhetore nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, në përmbushje të kërkesave
të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
germën a dhe b neni 2, germën b neni 19.
b - Nga auditimi mbi planifikimin dhe realizimin e shpenzimeve operative për PMNZSH, për vitin
2014, 2015 u konstatua se shpenzimet operative llogaria 602, janë planifikuar dhe realizuar sipas
pasqyrës më poshtë:
Pasqyra shpenzimet operative PMNZSH viti 2014,2015
Nr.

Emërtimi i objektit

2014
Plan

Fakt

2015
Plan

Fakt
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Materiale zyre, kancelari
Materiale pastrimi, ndriçimi
Mat për funksion e pajisjeve
Te tjera materiale shërbime
Uniforma dhe veshje speciale
Pajisje dhe materiale speciale
Pajisje për përdorim policor
Shërbime nga te tretet
Karburant, vaj,filtra
Pjesë këmbimi,goma,bateri
Siguracion mjete transporti
Te tjera transporti
Shpenzime udhëtimi dhe dieta
Shpenzime mirëmbajtje mjet tran
Mirëmbajtje objekt ndërtimore
Mirëmbajtje pajisjeve zyra
Shpenzime vendime gjyqësore
Te tjera operative
Totali

0
23
63
1,385
384

0
23
63
1385
384

158
303
2942
1,168
129
110
206
51
70

157
302
2942
1,160
129
110
206
51
70

105

105
7,089

7,100

95
105
25
20
120
810
250
300
2799
20
35
199
210
20
885
20
5
5,918

84
105
23
17
120
803
248
222
2799
20
31
171
208
17
315
18
3
5,204

Sipas pasqyrës më sipër rezulton se për vitin 2014, shpenzimet operative nuk janë realizuar në
shumën 11 mijë lekë ose 100% e tyre, për vitin 2015 shpenzimet nuk janë realizuar në shumën 714
mijë lekë ose 88% e tyre.
Realizimi i të ardhurave
Pasqyra e realizimit të ardhurave për vitin 2014, 2015, 2016 deri me 30.09.2017
Viti
Nr.

1
2
3

Lloji i shërbimit

Sponsorizime
Te ardhura Shërbimi PMNZSH
Te ardhura nga qiratë
TOTAL

2014

Plan
90
1,009
77
1,177

2015

Fakt
90
1,009
77
1,177

Plan
1,619
125
1,834

Janarshtator
2017

2016

Fakt
1,619
125
1,834

Plan
65
103
228

Fak
t
65
103
228

Fa
kt

Plan
-

-

69
69

69
69

Nga pasqyra më sipër konstatohet se Zyra e Financës në Institucionin e Prefektit të Qarkut Vlorë, për
vitin 2014 ka planifikuar 1,177 mijë lekë, janë realizuar 1,177 mijë lekë, ose 100 % e të ardhurave të
planifikuara, për vitin 2015 janë planifikuar 1,834 mijë lekë, janë realizuar 1,834 mijë lekë, ose 100
% e të ardhurave të planifikuara, për vitin 2016 janë paplanifikuar 228 mijë lekë, janë realizuar 228
mijë lekë, ose 100 % e të ardhurave të planifikuara, për 9 mujorin e vitit 2017 janë paplanifikuar 69
mijë lekë, janë realizuar 69 mijë lekë, ose 100 % e të ardhurave të planifikuara.
Nga verifikimi rezultoi që:
1)Për periudhën objekt auditimi: për aparatin mosrealizimi i pagave ka ardhur nga pozicionet e
punës së punonjësve të aparatit të institucionit të Prefektit, si dhe nga mosplotësimi i vendeve
vakante për strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, për
PMNZSH-së, mosrealizimi i pagave ka ardhur për faktin e mos shoqërimit me efekte financiare në
rritjen në gradë të punonjësve të PMNZSH-së, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve
shoqërore dhe shëndetësore dhe për Gjendjen Civile, mosrealizimi për pagat e ka ardhur nga mos
plotësimi i vendeve vakante në strukturën, duke mos realizuar edhe fondin e sigurimeve shoqërore
dhe shëndetësore.
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2) Mos realizimi i shpenzimeve operative për periudhën e auditimit tregon për një planifikim jo të
drejtë të fondeve buxhetore, në përmbushje të kërkesave të ligjit nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, germa a dhe b, neni 2 dhe germa b
neni 19.
4. Auditim mbi zbatimin e dispozitave ligjore që rregullojnë marrëdhëniet e punës.
Me Urdhrin e Kryeministrit nr. 90, datë 21.02.2014 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së
administratës së Prefektit të Qarkut të Vlorës” Organika e administratës Prefektit miratuar me 27
punonjës prej të cilëve 20 punonjës administratë dhe 7 punonjës në Komisionin e Verifikimit të
Titujve të Pronësisë
Nga auditimi i kryer rezulton se për periudhën 01.07.2014 deri 30.09.2017 janë larguar nga detyra
24 punonjës, me argumentin e daljes në pension të dorëheqje si dhe të zbatimi të strukturës
organizative. Lëvizjet janë miratuar nga e Prefekti i Qarkut Vlorë.
Struktura dhe pagat për punonjësit e PMNZSH Vlorë miratuar me VKM nr. 646, datë 30.09.2004
“Për miratimin e strukturës dhe të organikës së PMNZSH-së” dhe shkresës së MB nr. 889 datë
05.02.2013 me 70 punonjës në 4 stacione dhe konkretisht:
- stacioni i PMNZSH-së Vlorë, 35 punonjës,
- stacioni i PMNZSH-së Himarë, 9 punonjës,
- stacioni i PMNZSH-së Sarandë,17 punonjës,
- stacioni PMNZSH-së, Delvinë, 9 punonjës.
Struktura dhe pagat e punonjësve të KV është krijuar në zbatim të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar dhe
VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar me 7 specialistë.
Struktura e Prefektit të Qarkut Vlorë 01.01.2014-30.09.2017
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Emërtimi
Prefekti
N/prefekt Sarande
N/prefekt Delvine
Sekretare Prefekti
Sekretar i Përgjithshëm
Specialist Gjendja civile
Vlorë
Përgjegjës Sektori Juridik e
Funksioneve te deleguara
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist për sigurinë dhe
emergjent civile
Përgjegjës sektori Koordi e
zhvillimit rajonal
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
Përgjegjës i Sektori të
Auditit te Brendshëm
Inspektor Auditi

Viti
2014
P
F
1
1

Viti
2015
P
F
1
1

2016
Prill
P
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

1

1

1

1

1
1
1
0

1
1
1
0

1
1
1
0

1

1

1
1
1
0
0
0
1
1

Janar-

1
1

2016
prill-dhjetor
P
F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

01.0130.09.207
P
F
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1

1

0

0

0

0

1
1
1
0

1
1
1
0

1
1
1
0

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1

1
1

1

1

1

1

0

0

0

0

1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

1
1
1
0
0
0

1
1
1
1
1
1

1
1
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1

0
1
1
1
1
0

1
1

1
1

1
1

1
1

1
1

0
0

0
0

0
0

0
0

F
1
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
38
39
40
41
42
43

Inspektor Auditi
Inspektor Auditi
Përgjegjës Sektori Financës
e Shërbime Mbështetëse
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
Specialist
Shofer
Punonjës Pastrimi
Drejtor Komisi Vendor
Specialist Jurist
Specialist Jurist
Specialist Jurist
Specialist Jurist
Specialist Jurist
Përgjegjës sekt Zhvill Urban
Specialist
Specialist
Përgjigje sekt Emergj Civile
e Kriza
Specialist
Specialist
Totali

1
1

1
x

1
1

1
x

1
1

1
x

0
0

0
0

0
0

0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
2
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1

1
1
1
1
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
2
0
0
0

0
0
0
27

0
0
0
25

0
0
0
27

0
0
0
26

0
0
0
27

0
0
0
26

1
1
1
37

1
1
1
37

0
1
1
27

1
1
1
1
1
2

1
1
22

-Nga auditimi lidhur me plotësimin e strukturës dhe organikës së Institucionit të Prefektit të Qarkut
Vlorë, rezultoi se ka patur vonesa në ristrukturimin dhe plotësimin e organikës dhe strukturës në
zbatim të Urdhrit nr. 14, datë 12.01.2016, pasi nga 30 punonjës të miratuar, organika ishte plotësuar
me 17 punonjës nga të cilët 4 punonjës jashtë shërbimit civil dhe 13 punonjës të transferuar nga DAP
sipas propozimit të komisionit të ristrukturimit në muajin Prill 2016, ndërsa për 13 vendet e lira ka
vazhduar procedura e plotësimit nëpërmjet DAP por deri në fund të vitit 2016 këto vende kanë
mbetur të paplotësuara. Vonesat në plotësimin e strukturës dhe organikës së miratuar ka patur impakt
negativ në realizimin e misionit dhe objektivave.
Referuar të dhënave të tabelës së mësipërme rezulton se me gjithë punën e bërë konstatohet se në
asnjë vit struktura nuk është plotësuar. Duke analizuar situatën aktuale për 9/mujorin e vitit 2017,
kemi një plotësim për 73% ose nga 37 punonjës të programuar, përfshirë dhe 7 punonjës të KVVTP
është realizuar në 27.
Deri më 30.9.2017, rezultojnë të paplotësuar pozicionet e poshtëshënuar në sektorin juridik
rezultojnë 2 vend vakant në pozicionin specialit; në sektorin e koordinimit dhe zhvillimit rajonale
rezultojnë 2 vende vakant (P/sektorit dhe një specialist), në sektorin e financës rezultojnë 2 vend
vakant, nga të cilët një në pozicionin e specialistit dhe një sanitare. Sipas strukturës së paraqitur
rezulton se duhet të funksionojë një sektorë urbanistike i përbërë nga 3 sy specialistë dhe një
P/sektori që ndërkohën nuk është emëruar asnjë specialist dhe ky sektor nuk ka filluar nga
funksionimi. Po kështu në sektorin e Emergjencave civile nga 3 punonjës të programuar prej dy
vitesh nuk është emëruar Përgjegjësi i sektorit
Gjendja e punonjësve në Prefekturën e Vlorës plus PNMZSH sipas statusin
2014
2015
2016
2017

Totali
Pl
65
97
51
30

F
81
72
31

Status nëpunësit civil
Fillim Larg. Gjend
13
8
5
14
4
10
31
12
19

Me Kod Pune
Fillim
Larg.
10
3
10
4
1
5

Gjendje
7
6
12

Me statusin e ushtarakut
Fillim Larg. Gjendje
70
1
69
57
1
56
0
0
0
0
0
0
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Fondi i pagave për periudhën 6 mujori II, 2014 deri më 30.09.2017
Totali
Emërtimi
Pl
2014
59,314
600
2015
65,102
2016
23,563
9 /muj
22,362
Sigurimet Shoqërore
2014
10,422
2015
10,824
601
2016
5,192
9 mujori
3,496
Totali
200,275

F

%
57,263
62,666
20,189
16,565

96.54
96.26
85.68
74.08

9,429
10,394
3,349
5,724
185,579

90.47
96.03
64.50
163.73
92.66

Administrata
Pl
F
17,540
16,496
19,800
17,977
21,507
18,886
20,500
16,565
3,433
3,300
4,843
3,150
94,073

2,685
2,964
3,132
2,735
81,440

%
94
91
88
81
78
90
65
87
87

PMNZSH
Pl
F
41,042
40,119
44,500
44,077
6,866
7,390
99,798

6,637
7,328
98,161

%
98
99
97
99
98

Gjendja Civile
Pl
F
732
?
802
648
2,056
612
1,862
1,303
123
134
349
346
6,404

?
107
102
217
2,989

%
80.80
29.77
69.98

79.85
29.23
62.72

Në auditimi rezultoi se fondi i pagave nuk është tejkaluar për gjithë periudhën nga zyra e Financës
janë hapur librat e pagave, të cilat janë të plotësuara për çdo punonjës sipas pagave mujore të dhëna
për pagesë. Përpilimi i listë pagesave është kryer në bazë të listë prezencave të hartuara nga sektori i
shërbimeve të brendshme, konfirmuar nga zyra e financës dhe Prefekti.
Përmbledhëset e listë pagesave janë të barabarta me listë pagesat e çdo sektori. Shumat e urdhër
shpenzimeve të dhëna për pagesë ishin të barabarta me pagat neto të listë pagesave dhe llogarive
bankare personale. Si rezultat i gjithë këtyre lëvizjeve performanca e drejtimit ka ndikuar negativisht
në mbarëvajtjen e veprimtarisë së prefekturës e konkretisht:
Për 6/mujorin e dytë të vitit 2014, rezulton të jetë larguar nga puna një punonjës (inspektor i
parandalimit PMNZSH). Për vitin 2015 janë larguar nga puna dy punonjës (një specialist i sektorit të
koordinim zhvillimit dhe një specialist i emergjencës civile). Për vitin 2016, rezulton të jenë larguar
nga puna dhjetë punonjës nga të cilët dy punonjës janë larguar si rrjedhojë e zbatimit të organikës
dhe 8 (tetë) punonjës raportohen se janë larguar me dorëheqje nga të cilët katër specialist të sektorit
të KVPT. Po kështu dy specialist të sektorit të auditimit të brendshëm (zbatim organike), një
përgjegjëse e sektorit të financës dhe burimeve njerëzore E.K.deri më datë 30.11.2016.
Për nëntëmujorin e vitit 2017, rezulton të jenë larguar nga puna 3 punonjës nga të cilët një punonjës,
V.H., socialist i Sektorit Koordinim Zhvillimit si rezultat i daljes në pension dhe dy punonjës
raportohen se janë larguar me dorëheqje konkretisht J.Zh. specialiste e KVPT si dhe B.K.,
specialiste e sektorit Juridik, janë larguar nga puna 18 punonjës, kjo dhe si rezultat i shkurtimit të
organikës së punonjësve (5 nga administrata dhe 13 nga PMNZSH).
Pasqyra e largimeve për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Emer Mbiemer
Gj.T
F. A.
A. Gj.
A. L.
H. B.
P. Ç.
M. G.
E. G.
G. M.
S. Gj.
M. B.
O. Z.
H. C.
E. K.
S. H.
R. B.
M. H.
M. S.
J. Zh.
V. H.

Funlsioni
Inspektor parandalimi
Spec. i Emergjencave Civile
Spec.Sektori Kord.Zhvillimi
Specialist KVTP
Sekretar e NP/SR
Sp, Sherbi, emergjencave NP/SR
Specialist i SKZHR NP/SR
Specialiste e Koordinimit NP/SR
Spec. sekt, financës NP/SR
Specialist Sektori Auditit
Përgjegjëse Sektori Auditit
Specialist KVTP
Specialist KVTP
Pergj. Sek. Fin. dhe Bur. Mb.
Spec. Sektori Juridik
Specialist KVTP
Pergj. Sek. K ZH R
Specialist KVTP
Specialist KVTP
Spec.Sektori Kord.Zhvillimi

Data e largimit
25.07.2014
28.02.2015
25.10.2015
16.05.2016
04.02.2016
30.0502016
30.05.2016
30.5.2016
x
16.06.2016
16.06.2016
01.08.2016
30.10.2016
30.11.2016
31.12.2016
25.12.2016
31.12.2016
31.12.2016
25.02.2017
28.07.2017

Motivi
Zbatim organike
Dale ne pension
Dorëheqje
Dorëheqje

Zbatim organike
Zbatim organike
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dorëheqje
Dale ne pension
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22
23
24

B. K.
S. B.
B. T.

Spec. Sektori Juridik
PSesk JURIDIK NP/SR
Dp. Sek,Juridik Np/SR

05.09.2017
30.05.2016
30.05.2016

Dorëheqje

Nisur nga shkaku i largimit rezultojnë se 11 punonjës janë larguar me dorëheqje 2 punonjës për
shkak të daljes në pension ndërsa 3 punonjës rrjedhojë e zbatimit të organikës. Referuar të dhënave të
paraqitura nga Prefektura rezulton se nga 01.07.2014 deri më 30.09.2017 janë larguar 24 punonjës.
Nga auditimi u konstatua se nga fondi i veçantë për vitin 2014 dhe vitin 2015, nuk janë dhënë
shpërblime për rezultate të mira në punë. Për vitin 2014, janë dhënë në 2 raste shpërblim dalje në
pension në vlerë 113.000 lekë duke u miratuar nga Ministria e Financave me shkresë të MF nr.
10635/1, datë 31.07.2014 akordim fondi të veçantë.
Për vitin 2015, është dhënë një shpërblim dalje në pension në vlerë 54.000 lekë duke u miratuar nga
Ministria e Financave me shkresë të MF nr. 3652/3, datë 13.08.2015 akordim fondi të veçantë
- Auditimi i pagesës së tatimeve për të ardhurat personale, sigurimet shoqërore, shëndetësore dhe
suplementare të punonjësve.
Ndalesat për tatimin mbi të ardhurat janë në bazë të Ligjit Nr. 8438, datë 28.12.1998 ”Për tatimin
mbi të ardhurat” me ndryshimet e tij. Ky tatim është mbajtur në mënyrë të drejtë edhe në rastin e
marrjes së shpërblimeve.
Në listë pagesa, për çdo punonjës, ishin evidentuar ndalesat për tatimin mbi të ardhurat, për sigurimet
shoqërore e shëndetësore dhe me evidencë të veçantë duke përfshirë detyrimet që ka punëmarrësi
ndaj institucionit të Drejtorisë rajonale të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore, dega Vlorë dhe
janë bërë rregullisht xhirimet e këtyre detyrimeve në buxhetin e shtetit.
Për sektorin e PMNZSH-së përllogaritja e detyrimeve të punonjësve për sigurimin suplementar ishte
bërë në zbatim të ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009 “Për sigurimin shoqëror suplementar të
ushtarakëve të Forcave të Armatosura, punonjësve të Policisë së Shtetit, të Gardës së Republikës, të
Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të
Shpëtimit, të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të Brendshëm të Republikës së Shqipërisë” dhe në
Aktin Normativ nr. 05, datë 10.11.2010 „‟Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 10142, datë
15.05.2009”, duke mbajtur dhe derdhur 5% të pagës referuese.
Nga auditimi i trajtimit të punonjësve me reformë u konstatua se janë trajtuar me pagë për reformë, 6
punonjës me gradë të nivelit të ulët, trajtimi i tyre është bërë me Urdhër të Prefektit, ku përcaktohet
periudha e trajtimit të punonjësve me reformë, të cilët janë trajtuar me aq muaj sa vite pune e
shërbimi kanë. Pagesa është kryer në kundërshtim me Ligjin Nr. 10142, datë 15.05.2009, neni 12,
pika 1,2,3, që përcakton se: “Punonjësit të cilët nxirren në lirim marrin një shpërblim në masën e 2
pagave të menjëhershme referuese mujore dhe pas këtij fillon trajtimi financiar me pagë kalimtare,
jepet kur përfituesi ka jo më pak se 3 muaj shërbim e cila llogaritet në masën 50% të pagës referuese
mujore dhe fillon në muajin e tretë nga data e nxjerrjes në lirim, e cila zgjat për aq muaj sa përfituesi
ka vjetërsi shërbimi por jo më shumë se 24 muaj”.
Për vitin 2016: Në zbatim të strukturës dhe organikës miratuar me Urdhrin e Kryeministrit nr. 14,
datë 12.01.2016 “Për miratimin e strukturës e organikës së administratës së Prefektit të Qarkut
Vlorë” prej 30 punonjësish gjithsej, ka vazhduar ristrukturimi. Transferimet e punonjësve në
pozicionet të cilat përshtaten me përshkrimet e punës janë kryer me shkresën e DAP nr. 2686, datë
26.05.2016 gjithsej 13 punonjës.
Për periudhën 01.06.2016 deri më 31.12.2016, struktura e administratës së Prefektit të Qarkut Vlorë,
nga 30 punonjës të aparatit të përcaktuar me urdhër të kryeministrit nr. 14, datë 12.01.2016, është
plotësuar me 17 punonjës, duke mbetur 13 pozicione të paplotësuara; (1 punonjës në sektorin juridik,
3 punonjës në sektorin e monitorimit dhe kompetencave vendore (specialisti), 3 punonjës në sektorin
e zhvillimit urban (përgjegjësi dhe dy specialistë), 2 punonjës në sektorin e emergjencave civile
(përgjegjësi dhe specialisti) dhe 4 punonjës në sektorin e financës dhe shërbimeve mbështetëse).
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Vendet e lira megjithëse janë dërguar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë për tu plotësuar nga
DAP, por ka patur vonesa në shpalljen e tyre.
Auditimi i dokumenteve mbështetës të pagave si listëprezenca dhe urdhrat për pagesë të punonjësve,
përpilimi dhe administrimi i listëpagesave dhe trajtimeve të tjera janë bërë në zbatim të ligjit nr.
10296, datë 08.07.2010,“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe kërkesave të përcaktuara në
pikën 69 të Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik”.
Trajtimi i punonjësve me paga dhe të ardhura të tjera, është bërë mbi bazën e dokumentacionit të
plotë mbështetës dhe të listëprezencave të firmosura nga specialisti i shërbimeve mbështetëse dhe
janë miratuar nga titullari institucionit. Në listëprezencë është evidentuar prezenca në punë e
punonjësve, apo të dhëna mbi arsyet e mosprezencës (me leje të zakonshme, mungon, me raport
mjekësorë etj).
Për periudhën objekt auditimi është mbajtur libri i pagave i cili pasqyronte emërimet, largimet e tyre,
elementët e pagës, jep të dhëna të plota mbi pagat e marra në fakt sipas muajve, elementë të tjerë si
trajtimi me kompensim ngarkese, trajtimi me orë nate, shpërblimet, marrja e lejeve të zakonshme apo
ndalesat sipas llojeve të tyre, veprime të regjistruara në përputhje me kërkesat e kodit të punës dhe
ligjit nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”.
Trajtimi i punonjësve me paga nga periudha 01.01.2016 deri më 31.12.2016, është bërë për pagën e
grupit, sipas dokumentacionit në dosje këta punonjës trajtohen me pagë grupi në masën 14,000 lekë
pasi janë me diplomë DND.
- Trajtimi i punonjësve me vjetërsi në punë;Llogaritja e vjetërsisë së punonjësve ishte kryer sipas
vjetërsisë në punë të punonjësve duke i verifikuar vitet e punës në librezë për çdo punonjës. Nga
sektori i financës dhe shërbimeve mbështetëse pagesa për vjetërsi ishte kryer vite pune herë 2% të
pagës bazë për çdo vite pune.
- Trajtimi i punonjësve me leje të zakonshme;
Për vitin 2016, është hartuar grafiku i lejeve të zakonshme për punonjësit nga ana e sektorëve dhe një
kopje është dërguar në sektorin e financës dhe shërbimeve të brendshme. Për çdo muaj është ndjekur
zbatimi i planifikimit të lejeve për të cilën në çdo rast është miratuar me urdhër të titullarit të
institucionit. Nuk u konstatua asnjë rast të trajtimit të punonjësve me pagesë leje zakonshme.
- Trajtimi i punonjësve me shtesë për vështirësi dhe kompensim ushqimor; Është trajtuar 1 punonjëse
(pastruesja) më vështirësi në zbatim të VKM nr. 610 datë 24.07.2013, për disa ndryshime dhe shtesa
në VKM nr. 717 datë 23.06.2009, “Për pagat e punonjësve mbështetës të disa institucioneve
buxhetore dhe të nëpunësve të disa institucioneve buxhetore” të ndryshuar, pika 4, germa a dhe c”.
Trajtimi i punonjësve me vështirësi është bërë sipas dokumentacionit përkatës të dorëzuar në sektorin
e financës dhe shërbimeve mbështetëse ku pagesa ishte kryer në rregull.
Auditimi i krijimit dhe përdorimit të fondit të veçantë si dhe vlerësimi i dokumentacionit justifikues
në përdorimin e tij. Auditimi i shpërblimeve të tjera, për dalje në pension, bazueshmëria ligjore e
pagesës së tyre
Për vitin 2016, janë trajtuar me shpërblim të menjëhershëm 9 punonjës në vlerë totale 1,116,406
lekë (sipas evidencës që administrohet në dosje), të cilët si rezultat i ristrukturimit të institucionit të
prefektit Vlorë dhe N/prefektit Sarandë janë liruar nga shërbimi civil. Shpërblimi i menjëhershëm në
paga është dhënë në bazë të viteve të punës, në zbatim të kodit të punës dhe ligjit për statusin e
nëpunësit civil.
Auditimi i pagesës së detyrimeve ndaj degës së tatimeve, për të ardhurat personale dhe sigurimet
shoqërore, shëndetësore dhe suplementare të punonjësve. Listëpagesat, në pjesën e ndalesave, kanë
pasqyruar ndalesat mujore për kontributet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore e suplementare si
dhe tatimin mbi të ardhurat që paguhen nga punëmarrësit. Llogaritja e kontributeve të sigurimeve
shoqërore, shëndetësore dhe suplementare, që paguhen nga punëmarrësi, është bërë e saktë, konform
akteve ligjore e nënligjore në fuqi.
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Llogaritja e tatimit mbi të ardhurat personale është bërë e saktë konform akteve ligjore e nënligjore
në fuqi. Kontributet e sigurimeve shoqërore, shëndetësore e suplementare të llogaritura për
punëmarrësit dhe punëdhënësin si dhe tatimi mbi të ardhurat e llogaritur për punëmarrësin, ishte
derdhur në organet tatimore përkatëse bërë brenda afatit ligjor dhe nuk ka penalitete për mos derdhje
në afat. Për periudhën e audituar përllogaritja e tatimit mbi të ardhurat është bërë në zbatim të ligjit
nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar. Përllogaritja e detyrimeve të
punonjësve për sigurimin suplementar ishte bërë në zbatim të ligjit nr. 10142, datë 15.05.2009 ”Për
sigurimin shoqëror suplementar të ushtarakëve të Forcave të Armatosura, punonjësve të Policisë së
Shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Informativ të Shtetit, të Policisë së Burgjeve, të
Policisë së Mbrojtjes nga Zjarri dhe të Shpëtimit, të punonjësve të Shërbimit të Kontrollit të
Brendshëm të RSH” dhe në Aktin normativ nr. 5, datë 10.11.2010 ”Për disa shtesa dhe ndryshime”
në Ligjin Nr. 10142, datë 15.05.2009”. Përllogaritja e pagesës së sigurimeve shëndetësore është bërë
në zbatim të VKM nr. 1114, datë 30.07.2008 të ndryshuar.
Auditimimi i vendimeve gjyqësore
-Për sa i përket likuidimit të vendimeve gjyqësore nga auditimi rezultuan se janë kryer vetëm bazuar
në vendimet e gjykatës së apelit (të cilat janë të formë së prerë dhe të ekzekutueshme), pa i ankimuar
në gjykatën e lartë. Kryesisht ekzekutimi i vendimeve gjyqësore janë për ish punonjës të larguar ndër
vite e konkretisht nga viti 2006 për 1 ish punonjës në shumën prej 95,381 lekë , vitin 2009 për 1
punonjës për vlerën 51,912 lekë, vitin 2010 për 2 punonjës, nga të cilët vetëm njëri është likuiduar ,
për vlerën 771,850 lekë, vitin 2012 për 1punonjës për vlerën 489,000 lekë, vitin 2014 për 4 punonjës
në shumën 1,628,60 lekë dhe për vitin 2015 për 1 punonjës në shumën prej 468,892 lekë dhe për
vitin 2016 për 2 punonjës në shumën 966,000 lekë. Për vendimet gjyqësore të likuiduara deri në fund
të 9/mujorit të vitit 2017 nuk është nxjerrë përgjegjësia administrative para se të likuidoheshin
referuar pikës 62 të UMF nr. 2, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”,
dhe pika 38 të UMB nr. 459, datë 16.08.2013, veprime që ngarkojnë me përgjegjësi Titullarin e
Institucionit.
Detyrimet e vendimeve gjyqësore të papaguara nga 01.07.2014 deri më 30.09.2017
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Totali

Emër
Mbieme

Vendimi I formës rerë

Informacion mbi detyrimet kontraktuale

Emër
mbiemr

Nr.

Shuma
Kontr
ave

H. Zh.
P. M.
B. C.
R. J.
T. A.
K. K.
E. D.
V. M.
G. H.
P. J.
A. M.

2295
1534
2291
1346
1422
390
2430
1443
2660
2403
773

Datë
13.12.06
12.06.09
28.05.12
19.12.14
02.10.14
21.04.10
18.11.15
06.10.14
17.06.14
12.11.10
18.05.16

Vlera
95381
51912
489000
118000
265200
1148967
468892
249760
996000
621180
454600

95381
51912
489000
118000
265200
771850
468892
249760
996000
621180
454600
4581775

Data
likuidua
12.12.2014
12.12.2014
23.12.2015
23.12.2015
23.12.2015
25.11.2016
30.11.2016
16.12.2016
29.06.2017
pa likujduar
pa likujduar

Shuma e
paguar
01.0731.12.14
95381
51912

Shuma
e
paguar
deri me
31.15
0
0
489000
118000
265200
0
0

147293

872200

Shuma e
paguar
deri me
31.12.20
16

Shuma
papagua
deri31.2.
2016

Shuma e
paguar
deri
me
30.09.
17

0
0

771850
468892
249760

1490502

0
0
0
0
996000
0
996000

996000

996000

Shuma
papagua
më
30.09.17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
621180
454600
1075780

Më 1.7.2014 rezultojnë 4,581,775 lekë detyrime për 11 vendime gjyqësore të marra nga sistemi
gjyqësore për vitet 202006,,2009,2010,2012,2014,2052016. Nisur nga periudha e likuidimit rezulton
se në 6/ mujorin e dytë të vitit 2014 janë likuiduar vetëm 147,293 lekë, në vitin 2015 janë likuiduar 3
vendime me vlerë 872,200 lekë , në vitin 2016 është likuiduar vlera prej 1,490,502 lekë dhe në vitin
2016 është likuiduar vetëm. Më 31.12.2016 rezulton të ketë mbetur vetëm një vendim pa u likuiduar
për vlerën 96,000 lekë që i përket G.H. me nr. 2660, datë 17.06.2014. Ky vendim është likuiduar
29.06.2017, Për 9/mujorin e vitit 2017, rezulton se mbeten pa u likuiduar dy vendime përkatësish nr.
2403, datë 12.11.2010 me detyrim për vlerën 621180 lekë që i përket z. P. J. dhe vendimi nr. 773,
datë 18.05.2016 që ka të bëjë me detyrimin ndaj A. M. në vlerën 434,600 lekë, Largimi nga puna dhe
marrja në punë e punonjësve të rinj është kryer pa procesverbal të dorëzimit të detyrës veprim në
kundërshtim me pikën 19 dhe 20 (Dorëzimi i detyrës) të VKM nr. 360, datë 14.07.2000 “Për lirimin
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nga shërbimi civil”. Si shihet në të gjitha rastet për punonjësit e larguar nga detyra përgjegjësitë i
janë ngarkuar institucionit dhe jo shkaktarit (Drejtuesit).
- Për Akt Konstatimi nr. 4, datë 16.11.2017 dhe për Projektraportin e Auditimit, A.D. me detyrë
Drejtor i Komisionit Vendor me shkresë nr. 2556, datë 13.12.2017, ka bërë komente dhe shpjegime
dhe konkretisht:
a. Bazuar ne Ligjin nr. 152/2013, “Për Nëpunësin Civil”, në administratën e Prefektit të Qarkut
Vlorë, të gjitha rekrutimet bëhen nga Departamenti i Administratës Publike. Në bazë të shkresës Nr.
1085, datë 09.06.2017, kemi kërkuar plotësimin e vendeve vakante, me qëllim fuksionimin normal,
të administratës së Prefektit të Qarkut, Vlorë. Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë do të marrë
masa në bashkëpunim me DAP për të plotësuar vendet vakante.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Konstatimi se Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk ka plotësuar organikën dhe strukturën me
numrin e punonjësve, veprim në kundërshtim me ligjin nr. 8927, datë 25.07.2002”Për Prefektin”, të
ndryshuar.
b. Dy vendimet gjyqësore janë prezantuar në sektorin e financës vetëm në vitin aktual. Këto detyrime
kanë qenë të panjohura për sektorin e financës, referuar dhe bilancit të vitit 2016 këto detyrime nuk
janë prezantuar. Nga ana e sektorit të financës me njohjen e tyre nga zyra e përmbarimit janë
përcjelle në Ministrinë tonë të linjës si detyrime të prapambetura dhe janë dhënë dhe propozimet tona
për likuidimin e tyre brenda vitit buxhetor (dërguar shkresën nr. 1948, datë 28.09.2017 dhe shkresën
nr. 2420, datë 24.11.2017 në Ministrinë e Brendshme me propozimet për likuidimin e vendimeve të
gjykatës. Nga Ministria është çelur fondi dhe brenda vitit buxhetor këto vendime do të likuidohen.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Mos likuidimi i vendimeve të gjykatës nr. 2403, datë 12.11.2010, në vlerën 621180 lekë dhe vendimin
nr. 773, datë 18.05.2016 në vlerën 434,600 lekë, veprim në papajtueshmëri me pikën 3 neni 12 të
ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin” e cila vërtetohet edhe
me nisjen e shkresës nr. 2420 datë 24.11.2017 në Ministrinë e Brendshme me propozimet për
likuidimin e vendimeve të gjykatës.
5. Auditim mbi organizimin dhe mbajtjen e kontabilitetit. Nxjerrja e llogarisë vjetore (bilanci
kontabël) dhe inventarizimi i llogarive të pasurisë publike.
5.1. Administrimi, ruajtja, dokumentimi dhe qarkullimi i vlerave materiale dhe monetare.
Nga auditimi rezulton se sipas VKM nr. 1005, datë 10.12.2010, ka në administrim 6295 m2 truall
nga e cila 1533,8 m2 ndërtesa të cilat nuk janë pasqyruar në evidencë kontabile, si dhe në evidencën
kontabël nuk është vlera e tokës. Nuk figurojnë në VKM dhe në administrim të Institucionit të
Prefektit Vlorë dy objekte ndërtimore së bashku me dokumentacionin përkatës (vërtetim hipotekar,
hartën treguese nga ZRPP, plan-vendosjen (shkresa nr. 1433 datë 26.05.2004), planimetrinë e
përgjithshme të vendosjes së zyrave), në vlerën fillestare 4,041,196 lekë: Zyra e Drejtorisë me
sipërfaqe 180 m2 (vërtetim hipotekar nr. 295 datë 1.7.2004) dhe Zyra e kontrollit (vërtetim hipotekar
nr. 169 datë 01.04.2004) të dorëzuara nga Zyra Rajonale e Shërbimit të Transportit Vlorë, marrë në
dorëzim nga Prefektura Vlorë sipas proces-verbalit të datës 10.01.2005.
Me urdhrin e Prefektit nr. 11 datë 22.06.2016 ishte ngritur grupi i punës për ndjekjen e procedurave
përkatëse për regjistrimin e objekteve ndërtimore në ZVRPP, ndërsa PMNZSH-së së bashku me
objektet ndërtimore është transferuar pranë Bashkive.
- Mbajtja e regjistrit të aktiveve;
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Nga auditimi mbi mbajtjen e regjistrit të aktiveve rezultoi se akoma nuk kishte një regjistër për të
gjitha asetet me të dhënat minimale të administrimit të tyre, megjithëse është lënë detyrë në auditimin
e fundit. Ishin hapur kartelat/regjistrat me të dhënat (afati i hyrjes, çmimi, amortizimi, etj) për pajisjet
dhe inventarin ekonomik, por mungojnë të dhënat e kërkuara sipas pikës 30 të udhëzimit të
Ministrisë së Financave nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit
publik” dhe të dhënat për ndërtesat dhe mjetet e transportit, veprim në papajtueshmëri me kap. III,
pikën 30 të Udhëzimit të Ministrisë së Financave nr. 30, datë 27.12.2011.
- Inventarizimi i pasurisë dhe nxjerrjes nga përdorimi.
Nga auditimi rezulton për vitin 2014 dhe 2015 në urdhra janë caktuar komisionet e inventarizimi dhe
vlerësimit për pasurinë e institucionit, si dhe është kryer procesi i vlerësimit të aktiveve jashtë
përdorimit, duke hartuar procesverbalin përkatës të nënshkruar nga komisioni dhe miratuar nga
titullari në vlerën 1,116,320 lekë.
Inventarizimi i objekteve ndërtimore nuk është bërë për sipërfaqe por vetëm me objekte ndërtimore,
si dhe për mjetet e transportit nuk ishte kryer inventarizimi, veprim në kundërshtim me pikën 76, të
UMF nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.
Në fund të vitit 2016 me urdhër nr. 23, datë 30.11.2016 “Për inventarizimin e aktiveve për vitin
2016”, është krijuar një komision për inventarizimin e pasurisë të prefektit Vlorë dhe Nënprefektit
Sarandë. Nga inventarizimi kanë rezultuar diferenca më pak në vlerën 1,905,524 lekë në
nënprefturën Sarandë dhe tepricë në vlerën 1,905,524 lekë në prefekturën Vlorë, si rezultat i
ristrukturimit të institucionit të n/prefektit Sarandë dhe transferimit të inventarit nga komisioni i
ngritur me urdhër të titullarit të prefektit Vlorë, proces transferimi, për të cilën është mbajtur një
procesverbal për të gjithë artikujt e transferuar.
Asetet e mbetura në nënprefekturën Sarandë janë marrë në dorëzim nga nënprefekti i Sarandës e
Delvinës dhe nga zyra e gjendjes civile. Në përfundime të inventarizimit është njoftuar zyrtarisht
Titullari i institucionit i cili ka miratuar kryerjen e inventarizimit të aktiveve.
Me urdhër nr. 23/1, datë 30.11.2016 është krijuar komisioni i vlerësimit të aktiveve dhe me nr. 30,
datë 30.12.2016 është krijuar komisioni i asgjësimit të aseteve. Vlera e vlerësuar dhe asgjësuar është
97,384 lekë, në zbatim të UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”.
- Administrimi i karburantit.
Në fillim të vitit 2016, Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, karburant ndodhet pa gjendje, ndërsa
gjatë vitit është bërë hyrje karburanti në sasinë 10,583 litra nga operatori ekonomik “Kastrati” SH. A
, duke e bërë hyrje dhe dhe dalje nga magazina. Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, ka 9 mjete
transporti nga të cilat 6 mjete të prefektit Vlorë dhe 3 mjete të nënprefektit Sarandë të cilat kanë
kaluar në inventar të prefektit Vlorë.
Nga auditimi konstatohet se mbahen 6 mjete mbi numrin e lejuar sipas Urdhrit të Ministrit të Punëve
të Brendshme nr. 112, datë 18.04.2014, nga të cilat 3 mjete janë furnizuar me karburant dhe 6 mjete
mbahen jashtë përdorimit, të cilave nuk janë dërguar në organin qendror për nxjerrje jashtë
përdorimit. Në fund të vitit 2016 me urdhër nr. 23, datë 30.11.2016 “Për inventarizimin e aktiveve
për vitin 2016”, është krijuar komisioni i inventarizimit të pasurisë të Prefektit Vlorë dhe një
komision për inventarizimin e aseteve të Nënprefektit Sarandë. Në përfundim të inventarizimit janë
përgatitur relacionin përmbledhës dhe është njoftuar Titullari i institucionit.
Me urdhër nr. 23/1, datë 30.11.2016 është krijuar komisioni i vlerësimit të aktiveve dhe të asgjësuara
në vlerën 97,384 lekë, veprim në zbatim UMF nr. 30 datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik”.
- Kryerjen e inventarit të Aktiveve.
Prefekti me Urdhër nr. 23/1 datë 30/11.2016 “Mbi inventarizimin dhe vlerësimin e aktiveve të
Institucionit të Prefektit të Qarkut, për zyrat Vlorë, Sarandë dhe Delvinë” ka urdhëruar ngritjen e
komisionit të inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve të institucionit. Komisioni me datë
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30.12.2016, ka kryer inventarizimin e aktiveve në Zyrat e Prefektit të Qarkut Vlorë, Zyrat e
Nënprefektit Sarandë dhe Delvinë, si dhe kanë hartua raportin përkatë të miratuar nga Prefekti.
Të dhëna pasqyrën përmbledhëse të inventarizimit më 31.12.2016
Nr

A
I
II
III
IV
B
I
II
III
C
I
II
III

A
I
II
III

Emertimi
Aktivet e Qend. Trupëzuar
Inventari ekonomik
Prefekti i Qarkut Vlore
N/Prefekti Sarande
N/Prefekti Delvine
Zjarrfikësja Sarande
Totali (I+II+III+IV)
Ndërtesat
Godina Vlore
Godina Sarande
Godina Delvine
Totali (I+II+III)
Automjetet
Automjete Vlore
Automjeti Sarande
Automjeti Delvine
Totali (I+II+III)
Totali (A+B+C)
Aktivet Qarkulluese
Inventari imët
Prefekti I Qarkut Vlore
N/Prefekti Sarande
N/Prefekti Delvine
Totali (I+II+III)

Inventari
kontabel

5,874,288
4,050,555
1,157,015

Inventari
Fizik

11,081,858

7,128,732
2,145,031
1,739,195
68,900
11,081,858

9,308,201
278850
3871622
3,458,673

9,308,201
278850
3871622
13,458,673

17,598,712
573600
690000
18,862,312
43,402,843

17,598,712
573600
690000
18,862,312
43,402,843

676,030
102,226
63,707
841,963

676,030
102,226
63,707
841,963

Rezultati inventarizimit
Mungesa
Teprica

1,254,444
1,905,524

1,905,524

582,180
68,900
1,905,524

Jashtë
përdorimi

502,486
333,482
672,192
1,508,160

-

1,905,524

-

1,905,524

1,508,160

10,890
51,854
19,220
81,964

Nga kryerja e inventarizimit u evidentuan material jashtë përdorimit në shumën 1.508.160 lekë dhe
inventarin e imët në shumën 81.964 lekë. Për nxjerrjen e materialeve jashtë përdorimit u zbatuan
kriteret e përcaktuara në Udhëzimit nr. 30, datë 27.12.2016 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e
sektorit publik”.
A-AKTIVET E QËNDRUESHME.
1-Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara.
Në Institucionin e Prefektit të Qarkut Vlore gjendja e inventarit të llogarive të AQT më 31.12.2016
është si më poshtë:
Llogaria 212- Ndërtime e Konstruksione, gjendja e inventarit është 13,458,673 lekë.
Llogaria 215- Mjete Transporti gjendja e inventarit është 18,862,312 lekë.
Llogaria 218- Inventari Ekonomik gjendja e inventarit është 9,504,798 lekë (11,081,858-68,9001,508,160).
a-Vlorë.
Llogaria 212- Ndërtime e Konstruksione, gjendja e inventarit është 9,308,201 lekë.
Llogaria 215- Mjete Transporti gjendja e inventarit është 17,598,712 lekë.
Llogaria 218- Inventari Ekonomik gjendja e inventarit është 6,626,246 lekë (7,128,732-502,486)
b-Sarandë.
Llogaria 212- Ndërtime e Konstruksione, gjendja e inventarit për Sarandë është 278,850 lekë.
Llogaria 215- Mjete Transporti gjendja e inventarit është 573,600 lekë.
Llogaria 218- Inventari Ekonomik gjendja e inventarit është 1,742,649 lekë (2,145,031-68,900333,482)
c- Delvinë.
Llogaria 212- Ndërtime e Konstruksione, gjendja e inventarit për Sarandë është 3,871,622 lekë.
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Llogaria 215- Mjete Transporti gjendja e inventarit është 690,000 lekë.
Llogaria 218- Inventari Ekonomik gjendja e inventarit është 1,067,003 lekë (1,739,195-672,192)
B-AKTIVET QARKULLUESE.
a-Vlorë
1. Gjendje Inventarit.
Llogaria 32 Inventari i imët është 665.140 lekë. (676.030-10.890)
b-Në Sarandë
Llogaria 32 Inventari i imët është 50.372 lekë.(102.226-51.854)
c-Në Delvinë.
Llogaria 32 Inventari i imët është 44.487 lekë.(63.707-19.220)
Nga auditimi u konstatuan se shumë aktive megjithëse kishin një kohë të gjatë që nuk ishin në
gjendje pune pasi i kishin humbur cilësitë e përdorimit të tyre ato kishin qëndruar në inventarë pa u
vlerësuar në kohë për daljen jashtë përdorimit dhe shkarkimin e tyre. Kjo është evidentua më tepër
në zyrat Sarandë Delvinë, por edhe në Vlorë.
-Mungon Regjistri i aktive me të dhëna të plota për çdo aktiv, si viti i prodhimit, viti i blerjes,
llogaritja e veçantë e amortizimit për çdo automjet, apo pajisje.
-Auditimi i dokumentimit të lëvizjes së mallrave e materialeve.
Nga auditimi rezultoi se është kryer regjistrimi i dokumenteve të magazinës në ditarët e llogarisë por
nuk rezulton gjurmë kontrolli e financës në këto dokumente, veprim në kundërshtim me pikën 60 të
Udhëzimit të MF nr. 30 saktë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik” ku
përcaktohet: “Bëhet regjistrimi i dokumenteve në librat e kontabilitetit dhe kartelat e aktiveve, jo më
vonë se dita e nesërme e paraqitjes së tyre. Në dokument shënohet numri i faqes së librit dhe si
fraksion numri rendor që ka marrë regjistrimi i kryer. Në fund të çdo muaji dokumentet e regjistruar
vendosen në dosjen përkatëse”.
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit bëhet sipas planit
unik kontabël. Institucioni i Prefektit, ka zbatuar parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive
vjetore, mbajtjen e kontabilitetit dhe mbylljen e llogarive vjetore në përputhje me kërkesat e ligjit nr.
9228 datë 29.04.2004, “Për kontabilitetin”, i ndryshuar dhe UMF nr. 14, datë 28.12.2006, i
ndryshuar. Sistemi i kontabilitetit në këtë institucion mbahet në mënyrë manuale Me Degën e
Thesarit janë bërë rakordimet për të ardhurat dhe shpenzimet dhe nuk rezultuan probleme apo
mangësi.
Pasqyrat financiare janë dorëzuar në degën e thesarit Vlorë dhe në Ministritë e linjës brenda afatit
ligjor. Për vitin 2014 është dorëzuar me shkresë nr. 689, datë 24.02.2015, për vitin 2015, është
dorëzuar me shkresën nr. 611, datë 26.02.2016 dhe për vitin 2016, është dorëzuar me shkresën nr.
407, datë 24.02.2017.
- 5.2. Auditimi i pasqyrave financiare vjetore.
Nga auditimi rezulton se janë hapur librat ndihmës të cilët mbahen në mënyrë analitike për çdo
veprim debitor, kreditor dhe inventarial. U krye krahasimi i llogarive sintetike të paraqitua në bilanc
me inventarët llogarive analitike dhe me inventarët e aktiveve të qëndrueshme e qarkulluese të
institucionit dhe rezultoi se nuk kishte diferenca.
Në mënyrë analitike dhënia e llogarisë vjetore (bilancit) për vitin 2014, 2015 dhe 2016, paraqitet si
më poshtë:
Aktivi i bilancit në vitin 2014, në vlerën 80,846,532 lekë i balancuar me pasivin
Aktivi i bilancit në vitin 2015, në vlerën 56,926,341 lekë i balancuar me pasivin
Aktivi i bilancit në vitin 2016, në vlerën 28,135,832 lekë i balancuar me pasivi
Aktive Qëndrueshme të Trupëzuara
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Gjendja me datë 31.12.2014 në vlerën 48,221,919 lekë, me datë 31.12.2015 në vlerën 40,662,269
lekë dhe me datë 31.12.2016 në vlerën 22,736,018 lekë, më pak për vlerën 17,926,251 lekë, nga të
cilat:
b-Ndërtime konstruksione në vlerën 23,821,203 lekë për vitin 2015, nga 21,807,520 ose 2,013,683
lekë, ndërkohë që në vitin 2016, gjendja kësaj llogarie rezulton në vlerën 13,458,673 lekë ose më pak
se vitit 2015 për shumën 10,362,878 lekë, e lidhet me vlerën e ndërtesës së Prefekturës e cila nga
9,308,201 lekë më 31.12.2015 më 31.12.2016, rezulton më vlerën 13,458,673 lekë. Gjendja e
debitore e llogarisë 212 “Ndërtime dhe rikonstruksione ka ardhur si rrjedhoje:
-Shtesës brenda sistemit, në vlerën 4,150,472,që përfaqësohet nga vlera e godinës e rezultuar nga
bashkimi i N/Prefekturës Sarandë e Delvinë me Institucionin e Prefektit të Qarkut Vlorë, investim i
kryer në rikonstruksionin e Ndërtesës së Prefekturës e cila nga 9,308,201 lekë më 31.12.2015 më
31.12.2016, rezulton më vlerën 13,458,673 lekë.
c-Instalime teknike,makineri, pajisje,vegla pune me datë 31.12.2015, rezulton në vlerën 14,315,740
lekë ose 8,487,000 lekë më shumë, krahasuar me gjendjen që ka rezultuar më 31.12.2014. Po kjo
llogari “Instalime teknike,makineri, pajisje,vegla pune”më 31.12.2016, rezulton në vlerën 8,451,000
lekë ose 5,864,740 lekë më pak, krahasuar me gjendjen që kanë rezultuar më 31.12.2015. Pakësimi
ka ardhur si rezultat i transferimit të pajisjeve kundra zjarrit nga sektori i MNZ –së na Bashkitë e
Qarkut të Vlorë.
c-Mjete transporti nga 84,334,298 lekë që kanë rezultuar më 31.12.2014, më 31.12.2015 paraqiten në
vlerën 84,334,298 lekë, ndërkohë që më 31.12.2016, paraqiten në vlerën 18,862,312 lekë ose me
pakësim për shumën 65,471,986 lekë krahasuar me gjendje e rezultuar 31.12.2015, e cila ka ardhur si
rrjedhojë e vlerës 1,263,600 lekë, nga bashkimi i N/Prefekturës Sarandë e Delvinë me Institucionin e
Prefektit Vlorë.
-Inventar ekonomik krahasuar me gjendjen e paraqitur në bilanc më 31.12.2014, prej 7,647,212 lekë,
më 31.12.2015 paraqitet në vlerën 7,968,395 lekë ose më shumë për 321,183 lekë. Më 31.12.2016, si
rrjedhojë e blerjeve dhe e dhurimeve nga jashtë sistemi gjendja e inventarit ekonomik paraqiten në
vlerën 9,528,598 lekë ose 1,560,203 lekë më shumë se gjendja e rezultuar më 31.12.2015. Gjendja e
mësipërme është rrjedhojë e vlerës 5,207,570 lekë nga inventari ekonomik si rrjedhojë i bashkimit te
N/Prefekturës Sarandë e Delvinë me Institucionin e Prefektit Vlorë. Dinamika në vite e Aktiveve të
Qëndrueshme Trupëzuara të vetë institucionit në mënyrë të përmbledhur dhe analitik paraqitet si më
poshtë:
Analiza e gjendjes së llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm”
Emër Mbiemër
Q. I. D.
Firma K.
Diference e mbar
A. L.
A. L.
A. D.
K.
M. B.
M. B.
A. N.
E. B.
C. shpk

Detyrimi
Pjese kemb
Tonera
E panjohur
Pjese kemb
Pjese kemb
Kancelari
Karburant

Detyrimi
12.09.01
28.12.01
26.02.07
29.06.08
2011
2015
1997
9.2014
2014
30.09.10
Total

Vlera
18700
2291
2741
3200
60000
25000

2014
18700
2291
2741
3200
60000
25000

500000
44528
64467
50889
75200
847016

500000
44528
64467
50889
75200
847016

2015
18700
2291
2741
3200
60000

2016
18700
2291
2741
3200
60000

30.9.17
18700
2291
2741
3200
60000

37.5
500000
44528
64467
50889
75200
822053

37.5
500000
44528
64467
50889
75200
822053

37.5
500000
44528
64467
50889
75200
822053

Firma pa hapur me NIPT
Nuk ka paraqitur fature
Firma është e mbyllur.
Firma është e mbyllur

Makine e djegur vitin 1997.
Proces gjyqësor, paguar me tepër
Proces gjyqësor, paguar me tepër
Proces gjyqësor Paguar me tepër
Diference fature 231 viti 2010

Me shkresë nr. 446/1 datë 12.04.2016, të Departamentit të Administratës Publike, E.K.transferohet
në Përgjegjëse e sektorit të financës dhe Shërbimeve Mbështetëse, detyrë të cilën e kë kryer deri më
datë 25.10.2016
Me shkresë nr, 15588/1, datë 22.11.2016 të MF P.D. (specialist në sektorin e financës dhe
shërbimeve mbështetëse deri në plotësimin e vendit vakant të Përgjegjësit të sektorit të financës dhe
shërbimeve mbështetëse.
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Departamentit të Administratës Publike , me shkresë nr. 14/3 datë 03.0.2017, njofton se Lorena
Sinanaj emërohet në pozicionin Përgjegjës i sektorit të Financës dhe Shërbimeve Mbështetëse.
Formati nr. 1

Aneksi i Plotësimit te Bilancit

Nr.

Nr. llog.

Emërtimi i llogarive te aktivit

1
2
3
9
12

12

14
15
18
19
27
28
29
30
38
45
52
54
57
58
60
69

214
215
218
219
B
Klasa 3
31
32
Klasa 4
4342
468
50.59
512
520
532
X

Rezultate te mbartura
AKTIVE TE QENDRUESHME
I. Te pa trupëzuara
II. Akt. Qendr. te Trupëzuara
Ndërtime e Konstruksione
Instalime
teknike,makineri,pajisje,vegla pune
Mjete transporti
Inventar ekonomik
Amortizimi aktiv (-)
AKTIVE QARKULLUESE
I. Gjendja e Inventarit
Materiale
Objekte inventari
II. Kërkesa arkëtimi Debitorët
Te tjera operac me shtetin(debitor)
Debitor te ndryshëm
III. Llogarite financiare
Llogari ne banke
Disponibilitete ne thesar
Vlera te tjera
TOTALI I AKTIVIT

A
20, 230
21,23,24,28
212

Gjendja
31.12.2014

Gjendja
31.12.2015

Ndryshimi
2015, 2014

(ne leke)
Ndryshimi
Gjendja
2016
nga
31.12.2016
2015

48,221,919
0
48,221,919
21,807,520

40,662,269
0
40,662,269
23,821,551

-7,559,650
0
-7,559,650
2,014,031

22,736,018
0
22,736,018
13,458,673

-17,926,251
0
-17,926,251
-10,362,878

5,864,740
84,334,298
7,647,212
-71,431,851
32,624,613
13,154,105
4,791,608
8,362,497
6,648,800
5,988,916
659,884
12,821,708
12,713,708
0
108,000
80,846,532

14,315,740
84,334,298
7,968,395
-89,777,715
16,264,073
13,388,461
2,506,343
10,882,118
2,488,511
1,828,627
659,884
387,101

8,451,000
0
321,183
-18,345,864
-16,360,540
234,356
-2,285,265
2,519,621
-4,160,289
-4,160,289
0
-12,434,607
-12,713,708
171,101
108,000
-23,920,190

8,451,000
18,862,312
9,528,598
-27,564,565
5,399,814
1,617,691
857,692
759,999
2,699,022
2,039,138
659,884
1,083,101
0
171,101
912,000
28,135,832

-5,864,740
-65,471,986
1,560,203
62,213,150
-10,864,259
-11,770,770
-1,648,651
-10,122,119
210,511
210,511
0
696,000
0
0
696,000
-28,790,510

Gjendja
me
31.12.2016
24,278,509
24,278,509
15,827,509
8,451,000
3,857,323
3,857,323
86,969
1,425,864
31,873
659,884
440,044
54,388
75,200
912,000

Ndryshimi
2016
nga
2015
-29,697,021
-29,697,021
-29,697,021
0
966,877
966,877
0
171,366
-4,812
0
39,122
4,836
0
696,000
-110,736
171,101
-60,365
-28,790,509

171,101
216,000
56,926,342

Formati nr. 2
PASIVI I BILANCIT KONTABEL 2015

(ne leke)

Nr.

Nr. llog.

Emërtimi i llogarive te pasivit

1
2
3
5
16
20
22
23
24
27
28
29
31
34
35
36
42
43

A
10
101
106
B
Klasa 4
401-408
42
431
4341
435
436
44
464
466
467
85
X

FONDE TE VETA
I. Fonde te veta
Fonde baze
Grande te huaja kapitale
DETYRIME
II. Detyrime afatshkurtër
Furnitorë e llogari te lidhura me to
Personeli e llogari te lidhura me to
Detyrime ndaj Shtetit tatim-taksa
Te tjera operacione (kreditor)
Sigurime shoqërore
Sigurime shëndetësore
Institucione te tjera publike
Detyrime për t'u paguar për blerje
Kreditore për mjete ne ruajtje
Kreditore te ndryshëm
REZULTATI I USHTRIMIT
TOTALI I PASIVIT

Gjendja me
31.12.2014
61,300,824
61,300,824
61,300,824
0
6,832,000
6,832,000
111,932
4,129,894
239,609
659,884
1,332,172
175,309
75,200
108,000
0
12,713,708
80,846,532

Gjendja me
31.12.2015
53,975,530
53,975,530
45,524,530
8,451,000
2,890,446
2,890,446
86,969
1,254,498
36,685
659,884
400,922
49,552
75,200
216,000
110,736
0
60,365
56,926,341

Ndryshimi
2015, 2014
-7,325,294
-7,325,294
-15,776,294
8,451,000
-3,941,554
-3,941,554
-24,963
-2,875,396
-202,924
0
-931,250
-125,757
0
108,000
110,736
0
-12,653,343
-23,920,191

171,101
28,135,832

a. 1. Auditimin e pasqyrave financiare vjetore të njësisë vendore dhe dhënie e opinionit për to.
Bilanci i vitit 2014, 2015 dhe 2016 janë nxjerrë sipas afatit të përcaktuar në dispozitat zbatuese me
datë 28.02.2016. Nga verifikimi për rregullshmërinë e përgatitjes së pasqyrave financiare vjetore të
njësisë rezulton se, llogaritë e aktivit dhe pasivit kundrojnë me pasqyrat financiare dhe llogaritë
sintetike kundrojnë me ato analitike për gjendjet e llogarive në fund të vitit. Llogaritë e pasqyruara në
aktiv dhe pasiv të bilancit për gjendjet e tyre më 31.12.2014 dhe 2015 dhe 2016 janë hedhur në
pozicionet e duhura.
Rezultati i ushtrimit rezulton i barabartë me llogarinë 85-Rezultati i ushtrimit, paraqitur respektivisht
në aktiv e pasiv të bilancit kontabël. Korrespondojnë shumat e llogarive të paraqitura në postet e
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bilancit kontabël me informacionin që jepet në pasqyra, anekse, formatet 6,7 për aktivet e
qëndrueshme, formatet 4 për shpenzimet dhe burimet për investime, formatet 5 për lëvizjen Çash dhe
formatet 8, për lëvizjen e fondeve. Detyrime afatshkurtra dhe ato debitorë të paraqitura në bilanc,
janë të rakorduar, kështu llogaria 434/2-Të tjera operacione me shtetin në aktiv të bilancit janë të
rakorduar me tepricën kreditore të llogarive 401, llogarinë 421, llogarinë 431, llogarinë 435,
llogarinë 436 në pasiv të bilancit, llogari këto që paraqesin detyrimet e kësaj njësie vendore ndaj
punonjësve degës së tatimeve dhe sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore e kreditorë të ndryshëm
për muajin dhjetor të viteve respektive.
Amortizimi i aktiveve qëndrueshme të trupëzuara është llogaritur sipas normave të amortizimit të
përcaktuara në VKM nr. 401, datë 23.10.1989. Në kontabilitet është pasqyruar në pasiv të bilancit si
fond dhe në aktiv si pakësim të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara e rakorduar kjo shumë me
formatin 7 të pasqyrës së bilancit.
Nga analiza e bërë bilancit në vitin 2016, rezulton se janë plotësuar formatet e pasqyrave financiare
sipas formateve të përcaktuar në Udhëzimin e MF nr. 26, datë 27.12.2007 “ Për disa shtesa dhe
ndryshime të Udhëzimit nr. 14, datë 28.12.2006. Bashkëngjitur pasqyrave financiare në vitit 2014,
2015, janë bashkëngjitur relacione lidhur me paraqitjen e pasqyrave financiare. Për vitin 2016,
rezulton se është i bashkëlidhur relacioni përkatës.
b. Klasifikimi i fondeve të veta, grandeve financiare të tjera dhe huat. Funksionimi i disa prej
tyre.
Nga rakordimi me Degës Thesarit Vlorë për 6/mujorin e dytë të vitit 2014 dhe vitin 2015 dhe 2016
dhe 9/mujorin e vitit 2017 rezultoi i rakorduar.
c. Huat dhe detyrime të tjera të ngjashme.
Gjatë vitit 2014, 2015 dhe vitit 2016 dhe 9/mujorin e vitit 2017,nga Prefektura Vlorë nuk është marrë
hua dhe detyrime të tjera të ngjashme. Janë bërë akordimet mujore të ardhurave për vitin 2015 me
datë 24.01.2016.
- Auditimimi detyrimeve të prapambetura
Në auditimin e kryer rezulton se nga Institucionit i Prefektit të Qarkut Vlorë, në 9/mujorin e vitit
2017 është kryer rakordimi për përdorimin e energjisë elektrike ku ka rezultuar që prej vitit 2012 e
deri më datë 16.06.2017 janë krijuar detyrime të prapambetura në vlerën 232.066 lekë së bashku me
llogaritjen e kamatëvonesave në vlerën prej 87,378 lekë. Nga Prefektura është proceduar me urdhër
likuidimi sipas akt rakordimeve të kryera duke qenes detyrimet e krijuar kanë përkuar me mungesën
e dërgimit të faturave nga OSHE. Nga Institucioni i Prefektit, duhet të bëhet një analizë e
hollësishme duke nxjerrë dhe përgjegjësitë sipas periudhave, me synimin që raste të tillë të mos
përsëriten.
- Likuidimi i faturave të shpenzimeve operative (energjisë elektrike,posta, uji, telefonisë fikse) është
bërë pa u kryer kontrolli paraprak nga një strukturë kontrolluese e shërbimeve mbështetëse mbi
saktësinë e tyre për shërbimin e marrë sipas kushteve të kontratës, veprim në kundërshtim me germën
f pika 4 neni 9, germën e pika 3 neni 12 dhe nenin 22, të ligjit nr. 10296, datë 8.7.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Udhëzimin dhe MF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për
menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”.
- Për Akt Konstatimi nr. 1, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin nga P.D., T.T. dhe L.H., me shkresë
nr. 2556, datë 13.12.2017, janë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:
Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë pasi është njohur me detyrimet e prapambetura të energjisë
elektrike ka marrë masa që ato të shlyhen në kohë sepse referuar Udhëzimit nr.8 datë 13.01.2017 të
Ministrisë së Financave njësitë shpenzuese gjatë përdorimit të fondeve buxhetore të planifikuara për
“Mallra e Shërbime” me prioritet urdhërojnë pagesat për shërbimet e furnizimit me energji elektrike.
Nga ana e Institucionit është kërkuar që të falen kamatvonesat por nga zyrat e OSHEE na është
komunikuar se për Institucionet buxhetore nuk ka falje të tyre. Në këto detyrime janë të përfshira dhe
detyrime të prapambetura për zyrën e KVVTP ( në administrimin e Institucionit) për të cilën OSHEE
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nuk vijonte me ofrimin e shërbimit deri në shlyerjen e detyrimit total. Në këto kushte duke qënë se
detyrimi rritej cdo ditë dhe OSHEE mund të merrte masa për ndërprerjen e shërbimit. Institucioni në
mungesë të fondit për likuidimin e detyrimit total kërkoi pranë Ministrisë alokim fondi nga fondet e
papërdoruar të “Mallra e shërbime të tjera” për likuidimin e tyre. Institucioni i Prefektit të Qarkut
Vlorë, për vitin 2012,2013,2014,2015,2016 ka paguar kamatvonesa për fatura të prapambetura
mujore ndaj OSHEE në vlerën 84,547 lekë, veprim në papajtueshmëri me gërmën gj pika 3 neni 12 ,
të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “ Për Menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Observacioni nuk
kundërshton pagesën e kamatëvonesave, përkundrazi i konfirmon. Lidhur me nxjerrjen e personave
përgjegjës Institucioni nuk mund ta zbatojë pasi referuar dhe analizës më lart faturat e energjisë nuk
kanë mbërritur në Institucion pra nuk kanë qënë të njohura për sektorin e financës dhe si detyrime
janë ne kohë të largët dhe punonjësit e mëparshëm nuk punojnë më në Institucion të japin shpjegimet
përkatëse:
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, për vitin 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 ka paguar
kamatvonesa për fatura të prapambetura mujore ndaj OSHEE në vlerën 84,547 lekë, veprim në
papajtueshmëri me gërmën gj pika 3 neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për Menaxhimin
financiar dhe kontrollin”. Institucioni ederi tani nuk ka analizuar shkaqet. Shkaqet që kanë cuar në
këtë detyrim nga mosdërgimi i faturave nga ana e OSHEE në kohë duke çuar në detyrime të
panjohuar për Instutucionin vërtetuar kjo dhe me mos prezantimin e tyre ne bilancet e viteve
përkatëse.
- Auditimi i Rralizimit të ardhurave 6/mujori i dytë i vitit 2014, 2015, 2016 dhe 9/mujori i vitit 2017.
Parashikimi i të ardhurave për 6/mujorin e dytë të vitit 2014 dhe vitin 2015 janë bërë mbi bazën e
realizimit të viteve të mëparshëm. Të ardhurat i përkasin veprimtarisë dytësore (lejet e ndërtimit,
ngjarjet emergjente, shkelja e rregullave të mbrojtjes nga zjarri, etj) dhe realizohen kryesisht nga
sektori i PMNZSH-së për shërbime ndaj të tretëve si dhe të ardhura nga dhënia e ambienteve me qira.
Nga auditim rezulton se janë mbajtur aktet e rakordime për të të ardhurat e realizuara dhe të
rakorduara me degën e thesarit Vlorë, duke i kontabilizuar si më poshtë:
01.07.2014 deri me 31.12.2014
Nr. Muajt
1 Korrik
2 Gusht
3 Shtator
4 Tetor
5 Nëntor
6 Dhjetor
Shuma
Totali

Qera obj.
Nr. Vlere
1 19,200

Akt.eksp.
Nr. Vlere

5

2
3
4

38,850
58,050
77,400

5
12

125,000

125,0000
300,000

lekë
Akte teknike
Nr.
Vlere
2
10,000
8
8
4
4
26
103

36,000
20,000
12,000
20,000
98,000
327,000

Gjoba
Nr. Vlere

1
3
4
5

2,000
6,000
8000
10,000

Konf.Lej.ndert.
Nr. Vlere

3
4
2
1
10
18

90,500
85,000
21,000
5,000
201500
372,500

Vlere
29,200
251,500
105,000
35,000
69,850
490,550
1,086,900

Për 6/mujorin e dytë të vitit 2014 janë realizuar 490,55 lekë të ardhura sipas zërave nga 1,176.829
lekë të realizuar gjithsej. Për vitin 2015 janë realizuar të ardhura në vlerën 1,804,592 lekë nga të cilat
1,009,500 lekë nga Sektori i PMNZSH-së, 77,400 lekë nga qira objekti dhe 89,929 lekë “Xhirime të
brendshme” (të ardhura me destinacion për financimin e projektit nga fondet e BE). Për vitin 2015
janë realizuar 1,176,829 lekë të ardhura, nga të cilat 1,619,000 lekë nga Sektori i PMNZSH-së,
125,228 lekë nga qira objekti, 60,364 lekë “Xhirime të brendshme” (të ardhura me destinacion për
financimin e projektit nga fondet e BE). Vlera e të ardhurave të krijuara është derdhur 100% në
buxhetin e shtetit. Nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk janë përdorur të ardhurat e
realizuara me autorizim rritje të Institucionit Qendror.
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Për vitin 2015
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Muajt
Janar
Shkurt
Mars
Prill
Maj
Qershor
Korrik
Gusht
Shtator
Tetor
Nentor
Dhjetor
Totali

Qira obj.
Nr.
Vlere

1

1

1
3

Akt. eksp.
Nr Vlere

3

75,000

2
6

50,000
150,000

1
14

25,000
350000

26

650,000

19350

54134

51744
125228

Akte teknike
Nr.
Vlere
9
27,000
11
47,000
9
37,000
31
83,000
37
97,000
30
90,000
9
33,000
8
20,000
8
20,000
9
30,000
11
35,000
15
63000
187
582,000

Gjoba
Nr Vlere

1
3
2
1
1

2000
12000
7000
5000
2000

1

Konf. Lej.ndert.
Nr.
Vlere
1
50,000
1
15,000
1
50,000
3
70,000
1
6

50,000
35,000

2000

2

20,000

2

7000

2

60,000

11

37,000

17

350,000

Vlere
77,000
62,000
164,000
184,350
154,000
295,000
124,134
20,000
42,000
55,000
452,000
114,744
1,744,228

Evidentimi i arkëtimit të të ardhurave është kryer duke mbajtura ditarin e të ardhurave.
- Të ardhura nga Sektori i PMNZSH-së:
Të ardhurat për periudhën e audituar janë realizuar kryesisht nga Sektori i PMNZSH-së. Për vitin
2014, nga Institucioni i Prefektit Vlorë, janë realizuar 1,804,592 klekë, duke përfshirë edhe 60,364
lekë të trashëguar nga vitit 2014.
Për vitin 2015 janë realizuar 1,619,000 lekë nga e cila 350,000 lekë nga konfirmimi i lejeve të
ndërtimit, 582,000 lekë nga aktet teknike, 650,000 lekë nga akt-ekspertimet dhe 37,000 lekë nga
arkëtimi i gjobave të vendosura.
- Të ardhurat nga konfirmimi i dokumentit për leje ndërtimi:
Me urdhër të Prefektit është ngritur komisioni për firmosje të projekteve të shesheve, lejeve të
ndërtimit e akteve të tjera teknike në zbatim të Urdhrit nr. 4, datë 14.01.2003, të Ministrit të Pushtetit
Vendor dhe Decentralizimit, “Për disiplinimin e procedurave që do të zbatohen nga shërbimi i
PMNZSH-së, në kundërfirmosjen e projekteve të shesheve të ndërtimit dhe lëshimin e akteve të tjera
teknike” dhe rezulton se në vitin 2015 janë 17 raste në vlerën 350,000 lekë, në zbatim të VKM nr.
285, datë 27.06.2002 “Për tarifat e shërbimeve që kryen PMNZSH-ja, ndaj shtetasve dhe personave
juridikë e fizikë, vendas e të huaj”.
- Të ardhurat nga aktet teknike të sektorit të PMNZSH:
Për vitin 2015 janë 187 akte teknike në vlerën 582,000 lekë, të arkëtuar në zbatim të VKM nr. 285,
datë 27.06.2002, “Për tarifat e shërbimeve që kryen PMNZSH-ja, ndaj shtetasve dhe personave
juridikë e fizikë, vendas e të huaj”.
- Të ardhurat nga gjobat:
Janë evidentuar 17 gjoba të cilat janë arkëtuar.
- Të ardhura nga qiraja e objektit:
Për vitin 2014 dhe 2015 Institucioni i Prefektit ka realizuar të ardhura nga qira ambienti në vlerën
202,628 lekë nga e cila për vitin 2014 në vlerën 77,400 lekë dhe për vitin 2015 në vlerën 125,228
lekë. Nga auditimi rezulton se është lidhur një kontratë qiraje për dhënien me qira të Zyrës së
kontrollit teknik me sipërfaqe 43,12 m2 me shkresën nr. 237, datë 15.02.2012, me afat 1 vjeçar me të
drejtë përsëritje, qiramarrës Paskal Nesturi. Sipas të dhënave që na u vunë në dispozicion pagesa me
200 lekë/m2 është zbatua nga muaji prill 2015 e në vazhdim.
- Auditimi i sistemit të të ardhurave për vitin 2016
Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë ka realizuar të ardhura në vlerën 179,486 lekë, nga e cila
65,000 lekë të ardhura të krijuara nga veprimtaria e sektorit të PMNZSH-së për shërbime ndaj të
tretëve 103,488 lekë të ardhura nga qira objekti dhe 10,998 lekë e ardhur e krijuar nga 5% i garancisë
për një investim të kryer në vitin 2015.
- Të ardhura nga qira objekti:
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Për vitin 2016, Institucioni i Prefektit ka realizuar të ardhura nga qira objekti në vlerën 103,488 lekë,
me shkresë nr. 3035, datë 15.07.2015, është lidhur kontratë qiraje me sipërfaqe 43,12 m2, rinovuar
me kontratë nr. 2135, datë 19.07.2016, qiramarrës Paskal Nesturi, veprim në zbatim të VKM nr. 54,
datë 05.02.2014, “Për përcaktimin e kritereve, të procedurës e të mënyrës së dhënies me qira,
enfiteozë apo kontrata të tjera të pasurisë shtetërore”.
- Të ardhurat nga Gjendja Civile:
Për vitin 2016, të ardhurat nga Gjendja Civile janë në shumën 1,224,000 lekë, nga Zyra e Gjendjes
Civile Vlorë, Sarandë dhe Delvinë. Gjendja e vlerës së pullave e mbetur më 31.12.2016 në tre zyrat e
gjendjes civile dhe në magazinën e Institucionit është 912,000 lekë nga e cila në magazinë 36,000
lekë për 360 pulla dhe në tre zyrat e gjendjes civile vlera 876,000 lekë për pullat me çmim 50
lekë/copa. Për 9/mujorin e vitit 2017, Institucioni i Prefektit ka realizuar të ardhura nga qira ambienti
në vlerën 68,992 lekë.
Transferimit i aktiveve të MZSH-së në Bashkinë Vlorë, Sarandë, Delvinë dhe Himarë.
Prefekti i Qarkut Vlorë, për transferimin e PMNZSH-së në Bashki ka nxjerrë Urdhër nr. 7, datë
20.05.2016 “Për ngritjen e komisionit për dorëzimin e dokumentacionit teknik dhe inventarit fizik
për pronat e transferuara”, për të cilën janë ngritur komisionet përkatëse për dorëzimin e aktiveve në
Bashkinë Vlorë, Sarandë, Delvinë dhe Himarë. Dorëzimi është bërë mbështetur në fletë inventarët
për mallra e materiale të datës 31.12.2015, të Stacioneve Zjarrfikës, pronat e paluajtshme shtetërore,
aktivet e tjera të qëndrueshme dhe aktivet qarkulluese me procesverbal dorëzimi të firmosura nga të
dy komisionet me sasi, çmim dhe vlerë të firmosura nga personi përgjegjësi i materialit dhe
komisioni i inventarizimit.
Tabela përmbledhëse e transferimit te aktiveve
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Emërtimi
Ndërtime dhe Konstruksione
Mjete transporti
Inventari ekonomik
Makineri, pajisje dhe vegla pune
Shuma e akt. qendrore te trupëzuara
Veshmbathje
Inventar i imët
Gazermim
Shuma e aktive qarkulluese
Aktive qarkulluese në magazinë

MZSH
Vlorë
6.559.450
57.728.800
1.307.798
3.440.500
69.036.548
799.000
42.080
5.143.177
5.984.257
2.506.293

MZSH
Sarandë
6.503.900
5.200.000
283.672
1.934.240
13.921.812
200.465
660
2.164.602
2.365.727

MZSH
Delvinë
1.450.000
3.171.086
42.000
315.000
4.978.086
105.924
105.924
1.481.036
1.587.620

MZSH
Himarë
635.700
175.000
810.700
51.154
289.260
340.414
-

TOTALI
14.513.350
66.735.586
1.633.470
5.864.740
88.747.146
1.156.543
43.400
9.078.075
10.278.018
2.506.293

6. Auditim mbi prokurimin e fondeve publike për mallra, ndërtime dhe shërbime për vitin
2014 dhe vitin 20152016 dhe 9/mujori vitit 2017.
Nga auditimi rezulton se për vitin 2014, sipas regjistrit janë realizuar procedurat e prokurimit si më
poshtë: 1 procedurë prokurimi publik ”Kërkesë për propozim” e zhvilluar nga Institucioni i Prefektit
me objekt: “Materiale e shërbime speciale për PMNZSH” me dy lote në vlerë 2,071,000 lekë pa
tvsh; 13 procedura prokurimi me objekt:“Blerje me vlera të vogla” duke bashkuar fondet e
programeve të aparatit të Institucionit të Prefektit dhe PMNZSH-së, të cilat nuk e kalojnë kufirin
400,000 lekë pa tvsh.
Për vitin 2014 regjistri i parashikimeve dhe realizimeve të prokurimeve publike është hartuar e
dërguar në afat në Ministrinë e Brendshme, veprim në zbatim të kreut I, pika 3, germa b, të VKM nr.
1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar.
Mbi zhvillimin e procedurës“Kërkesë për propozim” për vitin 2014.
1. Objekti “Furnizim për mallra për sektorin e PMNZSH”
Të dhëna për procedurën e prokurimit.

Njësia e Hartimit
të Dokumenteve

Komisioni i Vlerësimit të
Ofertave.
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A
Urdhër prokurimi nr. 87 datë 24.11.2014
Fondi limit pa TVSH 2.083.333 lekë me dy lote. Loti i I
920.000 dhe loti i II 1.163.334
Lloji i procedurës: “Kërkesë për propozim”
Data e zhvillimit të prokurimit, 22.12.2014
Firma fituese “S. C.shpk
2.071.000 pa tvsh Diferencë nga fondi limit 12.333 lekë
Data e lidhjes së kontratës nr. 4313 dhe 4313/1 dt. 31.12.2014
Vlera e kontratës 2.485.200 lekë
Autoriteti zbatues: Prefektura Vlorë

b
M. Ç.
T. T.
B. K.

c
E. K.
A.L.
K. M.

Titullari i AK me urdhër nr. 87, datë 24.11.2014, është përcaktuar procedura “Kërkesë për propozim”
me fondi nën kufirin e ulët monetar (8.000.000 lekë).
NJHD ka përgatitur dokumentacionin e tenderit sipas dokumenteve standarde dhe ka bërë njoftimin
në sistem elektronik për 5 Operatoreve Ekonomik ftesë për pjesëmarrje dhe me datë 22.12.2014 kanë
dorëzuar oferta 3 operatorë ekonomikë si më poshtë:
Start Co me ofertë 1,917,000 lekë dhe Lot. 21,154,000 lekë në total 2,071,000 lekë. Kualifikuar OE
Prokuale me ofertë Lot. 871,900 lekë dhe Lot. dytë 1041,000 lekë në total për të dy lote 1,912,900
lekë, Nuk është kualifikuar.
Firma A. kanë munguar dhe nuk është kualifikuar
Lotet
Loti i I
Loti i II
Totali

“S.T.”
Vlera lek pa TVSH
917.000
1.154.000
2.071.000

“P.”
Vlera lek pa TVSH
871.900
1.041.000
1.912.900

“A.”
Vlera lek pa TVSH
Nuk ka ofertë
Nuk ka ofertë
-

Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) më datë 23.12.2014 ka bërë vlerësimin e ofertave brenda
afatit dhe ka kualifikuar operatorin ekonomik ”S.T.” shpk, pasi përmbush kërkesat ligjore,
administrative e kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e tenderit me ofertën në vlerë totale
2.071.000 lekë (pa tvsh). Ndërsa OE ”P.” shpk është skualifikuar pasi nuk përmbush kërkesat e
kritereve të veçanta të publikuara në dokumentet standarde. Nuk është i pajisur me lejen e transportit
nga Bashkia”, ndërsa A. shpk është skualifikuar sepse nuk ka paraqitur ofertë. Operatori ekonomik i
skualifikuar ”P.” shpk ka bërë ankimin me email dt. 26.12.2014 pranë autoritetit kontraktor, ndërsa
ky operator ekonomik ka bërë tërheqjen e ankimit konfirmuar me email të datës 30.12.2014 dhe
depozituar në dosjen prokurimit.
Kualifikimi i operatorit fitues është miratuar nga Titullari i AK me raportin përmbledhës nr. 4317, të
datës 30.12.2014 të hartuar nga KVO, si dhe për fituesin është bërë njoftimi në sistemin e APP, për të
cilën kanë lidhur kontratën nr. 4313 datë 31.12.2014 me vlerë 1.100.400 lekë me tvsh dhe nr. 4313/1,
datë 31.12.2014 në vlerën 1.384.800 lekë me tvsh. Lidhja e kontratës është bërë brenda afateve të
përcaktuara në pikën 3 të nenit 58 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, të
ndryshuar si dhe me datë 31.12.2014 është bërë sigurimi i kontratave nga OE “S.T.” shpk në vlerë
totale 248.520 lekë mbi 10% e vlerës së kontratës. Njësia e prokurimit ka përgatitur inventarin e
dosjes së tenderit.
- Mbi realizimin e kontratave, pritja dhe kolaudimi i mallrave dhe shërbimeve.
Për mbikëqyrjen dhe realizimin e kontratave, Prefekti me urdhër nr. 92 datë 24.12.2014 ”Për
verifikimin e sasisë dhe cilësisë së mallit”, ka ngritur komisioni për verifikimin e tyre në përputhje
me kërkesat e specifikimeve teknike të përcaktuara në kontratë. Në zbatim të urdhrit të Prefektit,
komisioni ka mbajtur procesverbalin për pritjen e mallrave dhe shërbimeve në prani të përgjegjësit
material duke i bërë hyrje në magazinë.
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Me USH nr. 295, datë 31.12.2014, në vlerën 1.100.400 lekë është paguar OE “Për blerje pjesë
këmbimi goma bateri” dhe bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 23, datë 31.12.2014.
Me USH nr. 296 date 31.12.2014 në vlerën 1.384.800 lekë, është paguar OE “Për blerje materiale për
shërbime speciale”, dhe bërë hyrje në magazinë me fletë hyrje nr. 24, datë 31.12.2014. Bashkangjitur
urdhër shpenzimit dokumentacioni i plotë.
Për vitin 2015 sipas regjistrit të parashikimit dhe realizimit janë zhvilluar procedurat si më poshtë:
-Një procedurë prokurimi me objekt: “Negocim pa njoftim paraprak”, shtesa kontrate për nevojat e
fillim vitit, “Blerje karburanti” me vlerë 590.068 lekë pa tvsh.
-Një procedurë prokurimi e përqendruar për tu zhvilluar nga Drejtoria e Prokurimeve të Përqendruara
në Ministrinë e Punëve të Brendshme dhe konkretisht “Blerje karburant” me vlerë 2,991,462 lekë pa
tvsh.
- Një procedurë prokurimi ”Kërkesë për propozim” me objekt: “Rikonstruksion zyrash” në vlerë
2.375.141 lekë pa tvsh.
-15 procedura prokurimi “Blerje me vlera të vogla” duke bashkuar fondet e programeve të aparatit të
Institucionit të Prefektit dhe PMNZSH-së, të cilat nuk e kalojnë kufirin 800,000 lekë pa tvsh.
Nga auditimi i regjistrit rezultoi se ka ndryshime të vlerave të parashikuara në fillim dhe gjatë vitit si
rezultat i akordimit të fondeve nga Ministria e Brendshme. Për vitin 2015 regjistri i parashikimeve
dhe realizimit të prokurimeve publike është dërguar në afat në Ministria e Brendshme, veprim në
zbatim të kreut I, pika 3, germa b, të VKM nr. 914, datë 25.12.2015 “Për rregullat e prokurimit
publik”.
- Auditimi i procedurave të prokurimit “Negocim pa shpallje të njoftimit paraprak, shtesë kontrate”
për vitin 2015. Titullari i AK ka nxjerrë urdhrin e prokurimit për zhvillimin e procedurës për blerje
karburanti në vlerën 592.213 lekë pa tvsh. NJHD ka njoftuar operatorin ekonomik për zhvillimin e
negocimit për lidhjen e kontratave shtesë datë 06.03.2015 lidhur me OE “Kastrati” sha me vlerë
710,705 lekë me tvsh. Mbi zhvillimin e procedurës “Kërkesë për propozim” për vitin 2015.
Objekti “Rikonstruksion zyrash”
Të dhëna për procedurën e prokurimit.

Njësia e Hartimit të
Dokumenteve

A
Urdhër prokurimi nr. 6 datë 28.01.2015
Fondi limit pa TVSH 1.797.445 lekë
Lloji i procedurës: “Kërkesë për propozim”
Data e zhvillimit të prokurimit, 12.02.2015
Firma fituese “A. ”shpk
1.466.190 pa tvsh
Diferencë nga fondi limit 331.255 lekë
Data e lidhjes së kontratës nr. 829 dt. 05.03.2015
Vlera e kontratës 1.759.428 lekë me tvsh
Autoriteti zbatues: Prefektura Vlorë

B
M. Ç.
K. M.
B. K.

Komisioni
Vlerësimit
Ofertave.
c
E. K.
A.L.
T. T.

i
të

Është bërë argumentimi i fondit limit bazuar në fondin çelur në fillim të vitit 2015 nga MPB në
artikullin 231 “Për rritjen e AQT” për rikonstruksionin e ambienteve të Institucionit të Prefektit,
planimetrisë e ambienteve të brendshme të institucionit dhe preventivit të hartuar për përshkrimin e
punimeve që do të kryhen të hartuar nga Arkitekt F. D. me licence A1347. Njësia e prokurimit
bazuar në preventivin, specifikimet teknike dhe në çmimet e manualit të analizës së punimeve të
miratuara në vitin 2014 ka bërë përllogaritjen e fondit limit në vlerë 1.797.445 lekë.
Titullarit të AK me urdhër nr. 6, datë 28.01.2015, është përcaktuar lloji i procedurës “Kërkesë për
propozim” bazuar në fondin e akorduar i cili është nën kufirin e ulët monetar (8.000.000 lekë).
NJHD ka përgatitur dokumentacionin standarde të tenderit dhe ka njoftuar në sistem elektronik 5
Operatoreve Ekonomik ftesë për pjesëmarrje dhe njoftimin e ka dokumentuar në dosjen tenderit,
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duke respektuar afatet kohore dhe me datë 12.02.2015 operatorët ekonomikë kanë dorëzuar ofertat si
më poshtë:
OE “Sh.” shpk me ofertë 1.502.938 lekë pa tvsh.
OE 2 Z. “K.” shpk me ofertë 1.603.500 lekë pa tvsh.
OE “A.”shpk me ofertë 1.466.190 lekë pa tvsh.
OE “C.” shpk me ofertë 1.594.000 lekë pa tvsh.
OE “E.” shpk me ofertë 1.377.355 lekë pa tvsh.
OE “I.” shpk me ofertë 1.265.610 lekë pa tvsh.
OE “N.V” shpk me ofertë 1.472.850 lekë pa tvsh.
OE “S.” shpk me ofertë 1.333.725 lekë pa tvsh.
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) më datë 17.02.2015 ka bërë vlerësimin e ofertave brenda
afatit të përcaktuar , duke kualifikuar operatorin ekonomik ”A.” shpk, pasi përmbush kërkesat
ligjore, administrative e kualifikuese të përcaktuara në dokumentet e tenderit me ofertën në vlerë
totale 1.466.190 lekë (pa tvsh). Operatorët Ekonomik pjesëmarrës janë skualifikuar pasi nuk
përmbushin kërkesat e kritereve të veçanta të publikuara në dokumentet standarde, ndërsa OE të
skualifikuar I. shpk dhe S. shpk kanë bërë ankimim pranë AK. Komisioni i shqyrtimit të ankesave i
ngritur me urdhër të titullarit të AK ka bërë verifikimin e dokumentacionit dhe ka mbajtur një raport
të arsyetuar për vlerësimin e ankesave të operatorëve, të cilëve u është kthyer përgjigje për mungesën
e dokumentacionit, ndërsa OE I. shpk është tërhequr nga ankesa, kurse OE S. shpk nuk ka reaguar.
Autoritetit Kontraktor me raportin përmbledhës nr. 640/1, datë 20.02.2015, për OE fituesin “A.”
shpk ka bërë njoftimi në sistemin e APP, si dhe ka lidhur kontratën nr. 829 datë 05.03.2015 me vlerë
1.466.190 lekë pa tvsh brenda afateve ligjore, si dhe me datë 05.03.2015 është bërë sigurimi i
kontratave në vlerë totale 176.000 lekë mbi 10% e vlerës së kontratës.
-Për këtë procedurë prokurimi është bërë edhe kontratë shtesë nr. 2169 datë 21.04.2015, të kontratës
së mëparshme nr. 829, datë 05.03.2015 lidhur midis Prefektit Qarkut Vlorë dhe OE A. sh.p.k, me
vlerë në shumën 235.341 lekë me tvsh, brenda kufirit 20%. Shtesa e kësaj kontrate konsiston në disa
zëra punimesh të dala gjatë procesit të rikonstruksionit të cilat nuk ishin të parashikuara në
preventivin fillestar. Nga ana e sipërmarrësit është bërë kërkesë me relacion shpjegues për çdo zë
punimi dhe preventivin bashkangjitur drejtuar Investitorit dhe Mbikëqyrësit të punimeve për
realizimin e objektit të kontratës.
Mbi realizimin e kontratës, mbikëqyrje dhe kolaudim i punës.
-Për mbikëqyrjen dhe realizimin e punimeve është lidhur kontrata nr. 859, datë 10.03.2015 midis
Investitorit dhe mbikëqyrjes së punimeve dhe nr. 2127 datë 06.05.2015. Në përfundim të punimeve
është bërë relacioni i supervizorit datë 05.04.2015 është mbajtur akt kolaudimi për rikonstruksionin e
bërë në objekt datë 08.05.2015. Me USH nr. 48 datë 03.04.2015 në vlerën 949.957 lekë, nr. 72 datë
12.05.2015 në vlerën 721.491 lekë dhe nr. 104 datë 03.06.2015 në vlerë 223.574 lekë është paguar
situacioni përfundimtar të nënshkruar nga palët duke mbajtur 5% i garanci punimesh.
-Mbi zhvillimin e procedurës “Blerje Karburant për nevoja të situatës emergjente të përmbytjeve që
kanë ndodhur në Qarkun e Vlorës” për vitin 2015.
1. Objekti “Blerje karburant për nevoja të situatës emergjente të përmbytjeve që kanë
ndodhur në Qarkun Vlorë”.
Të dhëna për procedurën e prokurimit
A
Urdhër prokurimi nr. 331, datë 29.01.2015
Urdhër për ngritjen e njësisë së Prokurimit nr. 331 dhe
nr. 8/2 dt. 29.01.2015
Fondi limit pa tvsh 160.000 lekë
Lloji i procedurës: “Procedure me Negocim pa botim

Njësia e Hartimit të
Dokumenteve
b
K. Sh
M. Ç.
E. M.

Komisioni i Vlerësimit
të Ofertave
c
C. J.
A. Gj.
M. H.
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paraprak të njoftimit të kontratës”
Data e zhvillimit të prokurimit, 29.01.2015
Firma fituese “B.”shpk 157.000 pa tvsh
Diferencë nga fondi limit 3.000 lekë
Data e lidhjes së kontratës 30.01.2015 dhe nr. 331/1,
Vlera e kontratës 188.400 lekë
Autoriteti zbatues: Prefektura Vlorë

Është bërë argumentimi i fondit limit bazuar në nevojat e emergjencës për përmbytjet e shkaktuara
në Qarkun Vlorë. Njësia e prokurimit ka testuar tregun dhe ka hartuar një proces verbal datë
29.01.2015 me fondit limit 1200 litra me çmim 133/33 lekë/litri pa tvsh në total fondi limit është
160.000 lekë pa tvsh.
Titullarit të AK me urdhër nr. 331, datë 29.01.2014, ka përcaktuar llojin e procedurës “Procedura me
negocim pa botim paraprak të njoftimit të kontratës”, ndërsa përzgjedhja është bazuar në procedurë
që përdoret në rastin e një nevoje ekstreme të shkaktuar nga ngjarje të pa paparashikuara sikurse janë
përmbytjet në Qarkun e Vlorës. NJHD ka bërë njoftimin për 3 Operator Ekonomik, ftesë për
pjesëmarrje të cilët operojnë në treg, në njoftim është përcaktuar plotësimi i kapaciteteve dhe
kushteve të objektit të prokurimit.
Janë respektuar afatet kohore për dorëzimin e ofertave dhe kanë paraqitur oferta operatorët
ekonomikë si më poshtë:
- “B.” shpk 130.83 lekë/litër pa tvsh
- “R.D.A”
132 lekë/litër pa tvsh
- “E.P.” 133.33 lekë/litër pa tvsh
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) me datë 30.01.2015 ka bërë vlerësimin e ofertave brenda
afatit të përcaktuar dhe ka mbajtur procesverbalin datë 30.01.2015 për kualifikimin e operatorit
ekonomik. Titullari i Autoritetit Kontraktor me raportin përmbledhës nr. 331, datë 30.01.2015, ka
shpallur OE fitues nga Komisioni i vlerësimit të ofertës, duke bërë njoftimi të kontratës së
nënshkruar në sistemin e APP për operatori ekonomik fitues “B.” shpk dhe duke lidhur kontratën nr.
331/1, datë 30.01.2015, me vlerë 188.400 lekë me tvsh. Bashkangjitur kontratës ndodhet sigurimi i
kontratës në masën 10% të vlerës së kontratës, si dhe duke bërë inventarin e dosjes së tenderit.
2. Objekti “Blerje karburant për nevoja të situatës emergjente të përmbytjeve që kanë
ndodhur në Qarkun e Vlorës”.
Të dhëna për procedurën e prokurimit
A
Urdhër prokurimi nr. 446, datë 07.02.2015
Urdhër për ngritjen e njësisë së Prokurimit nr. 447, dt.
07.02.2015
Fondi limit pa tvsh 859.800 lekë
Lloji i procedurës: “Procedure me Negocim pa botim
paraprak te njoftimit të kontratës”
Data e zhvillimit të prokurimit, 09.02.2015
Firma fituese “F.” shpk
846.000 pa tvsh
Diferencë nga fondi limit 13.800 lekë
Data e lidhjes së kontratës 10.02.2015 dhe nr. 468
Vlera e kontratës 1.015.200 lekë
Autoriteti zbatues: Prefektura Vlorë

Njësia e Hartimit të
Dokumenteve
B
K. Sh.
M. Ç.
E. M.

Komisioni i Vlerësimit
të Ofertave
c
C. J.
A. Gj.
M. H.

Është bërë argumentimi i fondit limit bazuar në nevojat e emergjencës për përmbytjet e shkaktuara
në Qarkun Vlorë. Njësia e prokurimit ka testuar tregun dhe ka hartuar një proces verbal datë
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07.02.2015 për argumentimin e fondit limit për sasinë 6000 litra me çmim 143.3 lek /litri pa tvsh në
total fondi limit është 859.800 lekë pa tvsh.
Titullarit të AK me urdhër nr. 331, datë 29.01.2014, ka përcaktuar “Procedura me negocim pa botim
paraprak të njoftimit të kontratës” që përdoret në rastin e një nevoje ekstreme të shkaktuar nga
ngjarje të pa paparashikuara sikurse janë përmbytjet në Qarkun e Vlorës.
NJHD datë 07.02.2015 ka bërë njoftimin për 3 OE ftesë për pjesëmarrje të cilët operojnë në treg, në
njoftim është përcaktuar plotësimi i kapaciteteve dhe kushteve të objektit të prokurimit, duke
respektuar afatet kohore për dorëzimin e ofertave nga operatorët ekonomikë si më poshtë:
- “B.” shpk 170 lekë/litër pa tvsh
- “F.”
169.2 lekë/litër pa tvsh
- “E.P.” 169.5 lekë/litër pa tvsh
Komisioni i Vlerësimit të Ofertave (KVO) më datë 10.02.2015 ka bërë vlerësimin e ofertave, brenda
afatit të përcaktuar dhe ka mbajtur proces verbalin datë 10.02.2015 për kualifkimin e operatorit
ekonomik, miratuar nga Titullari i Autoritetit Kontraktor me raportin përmbledhës nr. 462 të datës
10.02.2015 të hartuar nga Komisioni i vlerësimit të ofertës, si dhe ka bërë njoftimi të kontratës së
nënshkruar në sistemin e APP për fituesin. Titullari i AK dhe operatori ekonomik fitues “F.” shpk
kanë lidhur kontratën nr. 468/1, datë 10.02.2015 me vlerë 1.015.200 lekë me tvsh brenda afateve
ligjore. Bashkangjitur kontratës ndodhet sigurimi i kontratës në masën 10% të vlerës së kontratës si
dhe NJP ka përgatitur inventarin dosjes së tenderit.
Procedurat e prokurimit për blerje me vlera të vogla.
Titullari i Autoritetit Kontraktor ka ngritur komisionin e prokurimeve me vlera të vogla. Anëtarët e
komisionit të prokurimit me vlera të vogla kanë shpallur prokurimin elektronik dhe pas marrjes së
ofertave kanë shpallur ofertën fituese me vlerë më të ulët.
Nga auditimi i dokumentacionit të bankës për likuidimin e operatorëve ekonomik në procedurat e
prokurimit blerje me vlera të vogla rezultoi se bashkangjitur (USH) është dokumentacioni i plotë për
pagesat e bëra. Në fund të vitit 2016, regjistri i parashikimit të prokurimeve publike është në vlerën
9,470,000 lekë ndërsa janë parashikuar 6,606,000 lekë, pra me një ndryshim 2,864,000 lekë, si
karburant, pjesë këmbimi dhe shpenzime të funksionimit. Sipas regjistrit të parashikimit dhe
realizimit janë zhvilluar:
- Një procedurë prokurimi “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”, shtesa kontrate
për nevojat në fillim të vitit “Blerje karburanti ” me vlerë 245,945 lekë me tvsh.
- Një procedurë prokurimi publik e përqendruara zhvilluar nga Drejtoria e Prokurimeve të
Përqendruara në Ministrinë e Punëve të Brendshme “Blerje karburant” me vlerë 1,754,055 lekë me
tvsh.
- 15 procedura prokurimi “Prokurim me vlera të vogla”, në vlerën totale 2,699,682 lekë me tvsh të
cilat nuk e kalojnë kufirin 800,000 lekë për artikull.
1. Nga auditimi i procedurave të prokurimit “Negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës”
(shtesë kontrate) rezultoi se Titullari i Autoritetit Kontraktor ka nxjerrë urdhrin e prokurimit për
zhvillimin e procedurës së prokurimit për blerje karburanti. NJHD ka njoftuar operatorin ekonomik
për zhvillimin e negocimit për lidhjen e kontratave shtesë me operatorin ekonomik “Kastrati” Sha në
vlerën 245,945 lekë, si vazhdim i kontratës së lidhur në vitin 2015 tender i përqendruar në vlerën
1,230,000 lekë, me të njëjtin marzh fitimi. Procedura e prokurimit dhe shtesa e kontratës së lidhur,
janë në përputhje me rregullat e prokurimit publik. Gjithashtu, nga zbatimi i kontratës rezultoi se
malli është pritur nga komisioni i pritje dhe është sipas kushteve të kontratës shtesë, të cilat janë bërë
hyrje nga magazinë me fletë hyrje nr. 1, datë 21.01.2016. Bashkëlidhur urdhërshpenzimit janë
dokumentet justifikuese.
Procedurat e prokurimit publik me blerje vlera të vogla.
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Për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017, janë kryer pagesa për blerje me vlera të vogël në 70
raste me vlerë 9,901 mijë lekë, prokuruar me vlerë 8,043 mijë lekë ose 81.6% me një kursim në
vlerën 1.852 mijë lekë.
Nga auditimi i dokumentacionit rezultuan të meta dhe mangësi në dosjen e procedurave të blerjeve
me vlera të vogla: në përcaktimin e kërkesave sasiore për mallrat që do të bliheshin mbi bazën e
kërkesave të mirë studiuara të përcaktoheshin nevojat për blerje, e të argumentohej fondit limit
nëpërmjet testimit të tregut nga shqyrtimi i ofertave të grumbulluara, si dhe në disa raste nuk është
aplikuar akti i marrjes në dorëzim i aktiveve afatgjata dhe afatshkurta, veprim në në kundërshtim me
VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” pikës 2/a e Kreu VI,
Udhëzimin e APP nr. 2 datë 28.03.2013 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla” i ndryshuar,
me UMF nr. 33, datë 11.07.2013 “Për Gjurmët standarde të auditit për prokurimin me vlerë të
vogël”, UMF nr. 30, datë 27.12.2011”, pika 37, 42, 43 dhe 44. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkon me përgjegjësi E. H. me detyrë ish-Prefekt larguar nga detyra me datë
01.11.2017,E.K.me detyrë ish-Përgjegjëse Finance dhe burimeve njerëzore larguar nga pyna me datë
25.10.2016, L.S.me detyrë Përgjegjëse e Sektorit të Finacës dhe Burimeve mbështetëse nga data
03.03.2017 e në vazhdim.
-Për vitin 2014, për prokurime me vlera të vogla janë kryer pagesa në 18 raste me vlerë të planifikuar
1,741968 lekë, ndërkohë që janë prokuruar dhe realizuar me vlerë 1.593,659 lekë ose 91.5%
-Për vitin 2015, për prokurime me vlera të vogla janë kryer pagesa në 28 raste me vlerë të planifikuar
3,843,339 lekë, ndërkohë që janë prokuruar dhe realizuar 3,397,247 lekë ose 88%
Për vitin 2016, për prokurime me vlera të vogla janë kryer pagesa në 19 raste me vlerë të planifikuar
3,637,122 lekë, ndërkohë që është prokuruar dhe realizuar 2,469,23 lekë ose 68%.
Për 9/mujorin e vitit 2017, për prokurime me vlera të vogla janë kryer pagesa në 5 raste me vlerë të
planifikuar 678,506 lekë, ndërkohë që është prokuruar dhe realizuar 582,036 lekë ose 86%.
Pasqyra e prokurimeve me vlera të vogla
Periudha
2014
2015
2016
2017
Totali

Nr.
18
28
19
5
70

Parashikimi
1741969
3843339
3637182
678506
9900996

F. L Prok
1593659
3397247
2469823
582036
8042765

Realizuar
1593659
3397247
2469823
582036
8042765

%
91.5
88.4
67.9
85.8
81.2

- Auditimi i shpenzimeve për kronika e intervista televizive.
Nga auditimi i kryer në vitin 2016-2017 për kronika televizive, filmime të ndryshme dhe intervista të
kryera nga ish-Prefekti i Qarkut Vlorë rezulton sa janë kryera pa procedurë prokurimi, duke i
likuiduar me urdhër të Prefektit. Për periudhën 2016-2017, jenë kryer 9 pagesa me vlerë 381,000
lekë për subjektin TV 6 + 1, por bashkëlidhur faturës nuk ndodhet urdhri i prokurimit.
- Për Akt Konstatimi nr. 2, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit nga P. D. , T. T. dhe L.
H., me shkresë nr. 2556 datë 13.12.2017, ka bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:
Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë nuk ka kërkuar nga ZVRPP Vlorë,pajisjen me çertifikatë
pronësie të objekteve të ndërtimit të cilat i kanë kaluar në pronësi, veprim në papajtueshmëri me
VKM nr.27 datë 21.04.2010 “Për miratimin e listës së inventarit të pronave të paluajtshme Shtetërore
e që i kanë kaluar ne përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për Nënprefektin Sarandë
dhe Administratën e tij”, ju sqaroni se nga ana e Institucionit do të merren masa që ky rekomandim të
zbatohet.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Aktualisht subjekti konfirmohet gjetjen e grupit të auditimit.
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- Për Akt Konstatimi nr. 2, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit nga P.D., T.T. dhe L.H.,
me shkresë nr. 2556 datë 13.12.2017, dhe nr. 2557 datë 13.12.2017, ka bërë komente dhe shpjegime
dhe konkretish:
Të gjitha urdhër shpenzimet për TV janë likuiduar me urdhër nga Titullari i Institucionit. Procedura e
prokurimit nuk mund të kryej pasi kronikat TV, intervistat dhe filmimet janë kryer nga Prefekti pa
informimin e zyrës së financës. Sektori I Financës ka qenë përpara detyrimit të likuidimit të faturave
pasi shërbimi është kryer nga televizioni dhe ka patur urdhrin e likuidimit nga Prefekti.
Urdhrit të likuidimit për kronikat TV i është bashkëlidhur fatura tatimore me TVSH dhe gjithashtu
nga komisioni i prokurimit i blerjeve të vogla është bërë testimi i tregut ku ka konfirmuar se
Televizioni i përzgjedhur nuk është rastësi dhe preferencë pasi është TV me çmimin më të ulët në
treg dhe ka licencë rajonale që do të thotë se mbulon një hapësirë më të madhe gjeografike. Referuar
objektit të kronikave TV, intervistave apo filmimeve që kanë në fokus informimin e qytetarëve të
Prefektit të Qarkut Vlorë ku përfshin Nënprefektin Sarandë dhe Delvinë në kohë për probleme të
ndryshme, ky televizion përmbush më së miri këtë qëllim.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Në lidhje me 9 procedura prokurimi me vlerë 381.000 ALL (me TVSH), nuk janë përmbush rregullat
e caktuara, si dhe nuk janë marr në dorëzim aktivet afatgjata dhe afatshkurtra, veprim në
papajtueshmëri me nenin 1,2 dhe 24, të Ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i
ndryshuar, dhe kreu V, pika 1/a dhe pika 4/h, të VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e
prokurimit publik”, i ndryshuar, VKM nr. 1, datë 10.01.2007”Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” pika 2/a, Kreu VI, nuk merret parasysh. Shpjegimet tuaja nuk shpjegon për
moszbatimi n e procedurës së prokurimit , nuk është nxjerrë urdhër prokurim, nuk është llogaritur
paraprakisht fondi limit. Urdhri i Prefektit në lidhje me likuidimin nuk zëvendësojë urdhër
prokurimin. Ngritja e Komisionit për marrjen në dorëzim të mallrave me urdhrin e brendshëm nr.
20, datë 29.05.2017, nuk presupozon marrjen në dorëzim të mallit apo të shërbimit. Jemi dakord me
angazhimin tuaj në lidhje me masat që do të merrni për të përmirësimin e praktikat e prokurimeve
për mallra e shërbime. Likuidimi i blerjeve me vlerë të vogël (shërbimin e TV + 6 për intervista e
njoftime janë bërë me urdhër shpenzim nr. 30/1,dt 19.04.201, nr. 47, datë 23.05.2016, nr. 183,
dt,21.11.2016, nr. 151, datë 10.10.2016, nr. 183, datë 21.11.2016, nr. 211, datë 19.12.2016, nr. 17,
datë 02.02.2017, nr. 43, datë 710.04.2017, nr. 77, datë 24.05.2017 dhe nr. 101, datë 24.05.2017.
7. Auditim mbi funksionimin e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë,
marrëdhëniet me Seksionin e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut
(SAMT), me Zyrën Vendore të Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme (ZVRPP) Vlorë, si dhe
me Njësitë e Qeverisjes Vendore.
7.1. Auditimi mbi Procesverbalin e mbledhjes, firmosja, problematika, diskutimet dhe votat e
dhëna nga anëtarët e Komisionin Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KV), për
periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017.
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se procesverbali i mbledhjes së
Komisionit Vendor nuk është i sekretuar nga Zyra e Protokoll Arkivës të Institucionit të Prefektit të
Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me germa b, pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mosveprimet e konstatuar më sipër ngarkoh me
përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtor i Komisionit Vendor.
Në procesverbalin e mbledhjes në të gjitha rastet, nuk janë regjistruar problemat e trajtuar nga
relatori i çështjes, si dhe nuk janë regjistruar diskutimet e anëtarëve të komisionit, të cilët janë
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të detyruar të shprehin mendimet e tyre në lidhje me çështjen që relatohen në komisioni,
veprim në papajtueshmëri me nenin 14, të Rregullores nr. 1, datë 27.03.2009 “Për organizimin dhe
funksionimin e komisioneve vendore të vlerësimit të titujve të pronësisë”, miratuar me vendim të
Komisionit Qeveritar të Tokës, ku në paragrafin e dytë të pikës 3, përcaktohet: “Përveç relatorit
përkatës që ka verifikuar çështjen çdo pjesëtar i KV-së është i detyruar të shpreh mendimin e vet i
cili do të shënohet në procesverbalin e mbledhjes…”.
Në procesverbalin e mbledhjes, nga relatori ose grupi i punës, nuk është paraqitur informacion
përmbledhës për verifikimet e kryera, të ballafaquara e të diskutuara me subjektet e interesuara në
lidhje me çështjen dhe propozimet përkatëse, si dhe nga relatorët e çështjes nuk janë paraqitur në
mënyrë kronologjike kërkesat e ardhura nga shtetas apo strukturat shtetërore, dhe nga kontrollet e
drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet, nuk janë përcaktuar arsyet të cilat e bëjnë aktin të
pa vlefshëm ose absolutisht të pavlefshëm, veprim në papajtueshmëri me pikën 4 neni 16, të ligjit
nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të administratës shtetërore dhe
enteve publike“, neni 116, 117 dhe nenin 118, të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i Procedurave
Administrative në Republikën e Shqipërisë”, të ndryshuar, germën a, b pika 6, të VKM nr. 1269,
datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar.
Prefekti i Qarkut, në asnjë rast nuk rezulton të ketë thirrur në mbledhjen e komisionit drejtues
të institucioneve shtetërore, që ushtrojnë veprimtari në juridiksionin e qarkut, drejtues të
qeverisjes vendore, të cilët kanë lidhje dhe informacion me çështjet konkrete, që shqyrtohen në
mbledhjen e komisionit vendor, veprim në papajtueshmëri me pikën 6 kreu III, të VKM nr. 1269,
datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mosveprimet e konstatuar më sipër ngarkohen me
përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtor i Komisionit Vendor.
- Nga auditimi rezulton se Komisionin Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë (KV), pranë
Prefektit të Qarkut Vlorë, ka funksionuar si organ kolegjial. Për periudhën 01.07.2014 deri
30.090.2017, Komisioni Vendor ka zhvilluar mbledhje duke marrë vendime në lidhje me
shfuqizimin e plotë, të pjesshëm, rikonfirmimin, korrigjim dhe rrëzim të AMTP-ve.
Për periudhën 01.07.2014 deri me datë 31.12.2014, Komisioni Vendor pranë prefekti të Qarkut
Vlorë, nuk ka zhvilluar asnjë mbledhje dhe nuk ka marrë asnjë vendi në lidhje me kërkesat e
ardhur nga individ dhe institucione shtetërore, apo me kontrollet e ushtruara drejtpërsëdrejti, me
nismën e vet.
Për periudhën janar 2015 deri me datë 30.09.2017 Komisioni Vendor ka zhvilluar 4 mbledhje dhe
sipas procesverbalit rezulton që të jenë marrë 32 vendime:
- 7 vendime për shfuqizim të pjesshme të AMTP-ve;
- 3 vendime për shfuqizim të plotë të AMTP-ve;
- 4 vendime për pavlefshmëri të plotë të AMTP-ve;
- 13 vendime për rikonfirmim të AMTP-ve;
- 5 vendime për revokim të AMTP-ve, sipas pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e mbledhjeve të komisionit për periudhën janar 2015 deri me datë 30.09.2017
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Mbledhja
22.05.2015

Vendim
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim pjesshëm
Rikonfirmim
Rikonfirmim

AMTP
Nr.
20709
21066
21231
21549
21560
21645
21055

Datë
-

Sip. m2
2475
15300
3900
18500
19000
10000
20500

Shtet
2475
4700
3900
5250
450
-

Relatori
dosjes
Suela Lame
O. Z.
M.S.
M.S.
O. Z.
E.T.
Suela Lame
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8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

10.02.2016

23.09.2016

14.09.2017

Rikonfirmim
Rikonfirmim
Rikonfirmim
Rikonfirmim
Rikonfirmim
Revokim
Revokim
Revokim
Revokim
Revokim
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim pjesshëm
Shfuqizim plotë
Rikonfirmim
Rikonfirmim
Rikonfirmim
Shfuqizim plotë
Shfuqizim plotë
Rikonfirmim
Pavlefshmërinë e plotë
Pavlefshmërinë e plotë
Pavlefshmërinë e plotë
Pavlefshmërinë e plotë
Rikonfirmim
Rikonfirmim

21563
21067
21277
21294
21706
20735
20975
21645
20830
7
21683
7716
21145
2017
21695
21682
21207
21377
21194
154
21305
21977
155
21241
21194

20.6.99
04.07.13
07.02.94
20.05.00
20.3.2000
-

5000
7000
1600
4500
7500
45000
31000
4500
10000
5000
8360
27900
2650
6750
13200
8300
5500
600
7950
7400
18960
8100
2000
9680
13200
7400

2560
2400
2650
5500
600
650
18960
8100
2000
9680

S. L.
M.S.
M.S.
M.S.
M.S.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
A.D.
S. L.
O. Z.
O. Z.
A.D.
A.D.
E. T.
E.D.
S. L.
E.T.
A.D.
P.G.
A.D.
A.D.
P.G.
S. L.

Nga krahasimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit Vendor me vendimet e zbardhura rezulton
se nga procesverbali i mbledhjes të datës 22.05.2015, nuk është zbardhur vendimi për shfuqizim
të pjesshëm të AMTP-së nr. 21231, pa datë me sipërfaqe 3900 m2 në pronësi shtet, relatuar nga
anëtari i komisionit M.S..
Nga procesverbali i mbledhjes të datës 14.09.2017, nuk është zbardhur vendimi për pavlefshmëri
të plotë të AMTP-së nr. 155, datë 20.03.2000 me sipërfaqe 9680 m2 në pronësi shtet, relatuar nga
Drejtori i Komisionit Vendor A.D.. Mos zbardhja e vendimeve sipas procesverbalit të mbledhjes,
vjen në papajtueshmëri me pikën 1 neni 16, të ligjit nr. 8480 datë 27.05.1999 Për funksionimin e
organeve kolegjiale, ku përcaktohet: “Në çdo mbledhje mbahet një procesverbal, ku behet një
përmbledhje e gjithçkaje u tha në mbledhje, data dhe vendi i mbledhjes, anëtarët që morën pjesë,
çështjet që u diskutuan, vendimet që u morën, si dhe forma dhe rezultati i votimeve….” dhe germa b,
pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mosveprimet e
konstatuar më sipër ngarkohen me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtor i Komisionit Vendor dhe M.S.
me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 31.12.2015.
- Për Akt Konstatimi nr. 4, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit nga A.D. me detyrë
Drejtor i Komisionit Vendor me shkresë nr. 2556 datë 13.12.2017, janë bërë komente dhe shpjegime
dhe konkretisht:
- Përsa i përket pjesës se Komisioni Vendor nuk ka marrë asnjë vendim në lidhje me kontrollet e
drejtpërdrejta, ju bëjmë me dije se K.V në zbatim të ligjit 9948/2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ka kryer hetimin
administrativ për secilën nga AMTP e marra në shqyrtim, por është hasur me mangësira në
dokumentacion, përkatësisht planvendosjet e pronave, të cilat nuk janë vendosur në dispozicion
pavarësisht nga njoftimi i subjekteve të intersuara, për pasojë dosja nuk ka rritur të kompletohet për
vendimmarrje.
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- Përsa i përket pjesës që procesverbali i mbledhjeve, ju bëmë me dije se procesverbali i mbledhjeve
është i sekretuar me vulën e institucionit, si dhe është pajisur me numër rendor në secilën faqje,
konform ligjit nr.9154 datë 06.11.2003 “Për Arkivat”.
- Lidhur me pjesën konstatuese se në procesverbalin e mbledhjes nuk janë regjistruar problemet e
trajtuara nga relatori i cështjes dhe nuk janë regjistruar diskutimet e anëtarëve të KV-së, në lidhje me
cështjen që relatohen, si dhe nuk janë përcaktuar arsyet që e bëjnë një AMTP të pavlefshme apo
absolutisht të pavlefshme, sqarojmë se në zbatim të VKM nr. 1269, datë 17.9.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, në
procesverbalin e mbledhjeve është i pasqyruar relatimi i cështjes nga ana e relatorit të dosjes, bashkë
me arsyet ligjore përse AMTP-ja konstatohet relativisht/absolutisht e pavlefshme, si dhe mendimi i
cdo anëtari të K.V-së , duke e nënshkruar procesverbalin në fund të mbledhjes.
- Përsa i përket pjesës që Prefekti i Qarkut nuk rezulton të ketë thirrrur në mbledhjen e komisionit
drejtues të institucioneve shtetërore, që ushtrojnë veprimtari në juridiksionin e qarkut, drejtues të
qeverisjes vendore, të cilat kanë lidhje me cështjet konkrete, që shqyrtohen në mbledhjen e
Komisionit Vendor, ju bëjmë me dije se se në zbatim të VKM nr. 1269, datë 17.9.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, ky
konstatim nuk është detyrim ligjor i K.V
- Në pjesën ku citoni se K.V nuk ka zbardhur vendimin, në lidhje me shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21231, pa datë, si dhe vendimi, në lidhje me pavlefshmërinë e plotë të AMTP-së nr.
155, datë 20.03.2000, ju bëjmë me dije se Komisioni Vendor është shprehur me vendimmarrje për
këto dosje, por ende nuk kanë marrë formë të prerë nga gjykata, për pasojë nuk ka si të zbardhet një
vendim që s‟ka marrë vendim të formës së prerë nga gjykata kompetente.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Së pari: Për periudhën objekt auditimi rezulton se pavarësisht se janë hartuar programet e punës si më
sipër, Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk ka ushtruar
kontroll me nismën e vet dhe nuk ka marrë asnjë vendim në përmbushje të detyrimeve që përcaktohen në
germën b, pika 2, neni 7 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.

Së dyti: Procesverbali i mbledhjes së Komisionit Vendor nuk është i sekretuar nga Zyra e Protokoll
Arkivës të Institucionit të Prefektit të Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me germa b, pika 6,
kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe nenin 14, të Rregullores nr. 1, datë
27.03.2009 “Për organizimin dhe funksionimin e komisioneve vendore të vlerësimit të titujve të
pronësisë”, miratuar me vendim të Komisionit Qeveritar të Tokës, ku në paragrafin e dytë të pikës 3,
përcaktohet: “Përveç relatorit përkatës që ka verifikuar çështjen çdo pjesëtar i KV-së është i
detyruar të shpreh mendimin e vet i cili do të shënohet në procesverbalin e mbledhjes…”.
Së treti: Prefekti i Qarkut, ka detyrimin ligjor që të thërras në mbledhjen e komisionit drejtues të
institucioneve shtetërore dhe drejtues të qeverisjes vendore, pasi gjatë auditimit nga ana juaj është
trajtuar mos kthimi i përgjigjes nga institucioneve shtetërore në lidhje me kërkesat e komisionit
vendor, veprim në papajtueshmëri me pikën 6 kreu III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.
Së katri: Nga krahasimi i procesverbalit të mbledhjes së Komisionit Vendor me vendimet e
zbardhura rezulton se nga procesverbali i mbledhjes të datës 22.05.2015, nuk është zbardhur
vendimi për shfuqizim të pjesshëm të AMTP-së nr. 21231, pa datë me sipërfaqe 3900 m2 në pronësi
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shtet dhe në procesverbalin e mbledhjes datë 14.09.2017, nuk është zbardhur vendimi për
pavlefshmëri të plotë të AMTP-së nr. 155, datë 20.03.2000 me sipërfaqe 9680 m2 në pronësi shtet,
veprim në kundërshtim me pikën 1 neni 16, të ligjit nr. 8480 datë 27.05.1999 “Për funksionimin e
organeve kolegjiale” dhe germa b, pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.
7.2. Vendimet e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë që kanë marrë formë
të prerë për periudhën 01.07.2014 deri me datë 30.09.2017.
Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Komisioni Vendor
pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nga viti 2013 deri me datë 10.02.2016, kanë marrë formë të prerë
nga Gjykata Administrative e Shkallës së Parë dhe Gjykata e Apelit, 13 vendime. Në lidhje me këto
vendime gjykatat janë shprehur për pavlefshmëri të plotë dhe të pjesshme të AMTP-ve me sipërfaqe
51152 m2 tokë bujqësore që kalon në pronësi shtet, përfituar në kundërshtim me ligjin, sipas
pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e vendimeve që kanë marrë formë të prerë për periudhën 01.07.2014- 30.09.2016
Nr.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Emër mbiemër
B.
Ç.
E.
Y.
A.
N.
M.
Gj.
P.
P.
T.
L.
A.
R.
M.
L.
M.
D.
F.
H.
N.
S.
I.
M.
T.
G.
Totali

Vendim
Nr. Datë
193
03.09.2010
16
05.03.2013
1
16.05.2013
2
16.05.2013
7
16.05.2013
13
22.07.2013
14
06.09.2013
5
22.05.2015
15
22.05.2015
16
22.05.2015
10
23.09.2016
21
10.02.2016
23
10.02.2016

Njësia
vendore
Risili
Vlorë
Tatzat
Himarë
Vlorë
Borsh
Orikum
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Konispol
Vlorë

Sipërf.
m2
6000
2700
9278
8560
7400
500
3929
2475
5250
450
650
2560
1400
51152

Vendimi gjykatës
Nr.
Datë
3805
16.10.2014
113
10.02.2014
216
17.04.2014
234
24.04.2014
2180
02.10.2013
411
17.06.2014
1710
24.04.2014
1171
14.09.2015
1273
02.01.2015
1172
14.09.2015
1856
15.11.2016
198
05.04.2016
820
25.05.2016

Nga pasqyra më sipër rezulton se Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, për periudhën e
auditimit ka marrë 6 vendime për shfuqizim të plotë dhe të pjesshëm të AMTP-ve ku:
- për vitin 2015 ka marrë 3 vendime;
- për vitin 2016 ka marrë 3 vendim;
- për vitin 2014 nuk ka marrë asnjë vendime.
Sa sipër, Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk ka ushtruar kontrolle të
drejtpërdrejta, me nismën e vet, mbi veprimtarinë dhe veprimet e kryera nga ish-komisionet e
tokës, të të gjitha niveleve, në procesin e ndarjes së tokës, si dhe nuk ka kryer kontrolle të plota në
sipërfaqen e tokave të ish-NB-ve dhe të zonës së zhvillimit me përparësi të turizmit. Komisioni
Vendor në fillin të çdo viti ka hartuar programin e kontrolleve të drejtpërdrejta, me nismën e vet,
duke e miratuar në te Prefekti i Qarkut dhe në Komisionin Qeveritar të Tokës, Tiranë, por nga
auditimi konstatohet se KV nuk ka realizuar asnjë kontroll të drejtpërdrejtë, me nismën e vet, që
tregon për një punë të pamjaftueshme në realizimin e detyrës ligjore për të cilën është krijuar
ky komision, veprim në papajtueshmëri me germën b, pika 2, nenin 7, të ligjit nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar.
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Gjithashtu, sipas pasqyrës më sipër 7 vendime i përkasin periudhës 2010-2013, por këto vendime
janë trajtuar në këtë auditimi, pasi kanë marrë formë të prerë nga Gjykata Administrative e Shkallës
së Parë dhe Gjykata Administrative e Apelit në periudhën e auditimit.
Nga auditimi mbi përputhshmërinë dhe rregullshmërinë ligjore të vendimeve të marra nga Komisioni
Vendor pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut Vlorë, u konstatuan të meta dhe mangës të cilat po i
trajtojmë si më poshtë:
- Dosja e vendimit nr. 193, datë 03.09.2010;
Komuna Shushicë, Vlorë, me shkresë nr. 340, datë 26.07.2010, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i
Verifikimit të Titujve të Pronësisë (KV) shfuqizimin e plotë të AMTP-së nr. 14956, datë 25.10.1993,
me sipërfaqe 6000 m2, lëshuar në emër të B.Ç..
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi M.C. me detyrë Drejtor i komisionit vendor larguar
nga puna e datë 30.11.2010.
Komision Vendor me vendim nr. 193, datë 03.09.2010, ka vendosur shfuqizimin e plotë të AMTPsë nr. 14956, datë 25.10.1993, në emër të B.Ç. dhe kalimin e sipërfaqes 6000 m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për
deklarimin e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së nr. 14956, datë 25.10.1993, me sipërfaqe 6000 m 2,
lëshuar në emër të B.Ç., përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendim nr. 2212, datë 17.07.2012, ka vendosur anulimin e
AMTP-së nr. 14956, datë 25.10.1993, lëshuar në emër të B.Ç. dhe kthimin e sipërfaqes prej 6000 m2
në pronësi shtet.
Gjykata e Apelit Vlore, me vendim nr. 224, datë 13.02.2014 ka vendosur shpalljen e moskopetencës
lëndore për shqyrtimin e çështjes civile nr. 2251, datë 10.10.2012 dhe dërgimin e akteve Gjykatës
Administrative të Apelit Tiranë.
Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendim nr. 3805, datë 16.10.2014 ka vendosur
shfuqizimin e AMTP-së nr. 14956, datë 25.10.1993, lëshuar në emër të B.Ç. dhe kalimin e sipërfaqes
6000 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 21.11.2014.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë me
datë 21.11.2014, ndërsa Komisioni Vendor procesverbalin me DAMT Qarku Vlorë mbajtur me datë
13.06.2017, pra 933 ditë më vonë se vendimi i gjykatës, veprim në papajtueshmëri me pikën 5, neni
8, të të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër
ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit vendor.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Risili, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke i
dhënë 6000 m2 tokë bujqësore familjes B.Ç., pa qenë punonjës në ish-NB me datë 01.10.1992, që
kanë sjellë, për pasojë, dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor pranë
Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e
drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Risili, veprim në papajtueshmëri me
nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit vendor.
Komisioni Vendor, për tokën bujqësore me sipërfaqe 6000 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme
nga B.Ç., nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë,
si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
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Komisioni Vendor me procesverbalin datë 13.06.2017, ka dorëzuar në DAMT në Qarkun Vlorë, në
mënyrë fiktive tokën bujqësore me sipërfaqe 6000 m2, pasi toka e përfituar në mënyrë të paligjshme
vazhdon të përdoret nga B.Ç., bashkëlidhur procesverbalit nuk ndodhet planvendosja që kalon në
pronësi shtet, veprim në papajtueshmëri me pikën 2 nenin 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar
dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të
VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër
ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor.
Komuna Shushicë, me shkresë nr. 75, datë 19.03.2010, ka dërguar në Komisionin Vendor pranë
Prefektit të Qarkut Vlorë, listën me 24 persona të cilët kanë përfituar tokë bujqësore duke mos
qenë banorë në fshatin Risili me datë 01.10.1992, ku në këtë listë ndodhet edhe B.Ç..
Komisioni Vendor, në lidhje me shkresën e ardhur nga Komuna Shushicë, duhet të kishte filluar
kontrollin e drejtpërdrejtë, të ushtruar me nismën e vet, edhe për 23 familjet që kanë përfituar
tokë bujqësore, duke mos qenë punonjës në ish-NB me datë 01.10.1992, sipas listës të dërguar
nga ish-Komuna, që tregon për një punë të pamjaftueshme dhe selektive të Komisionit Vendor,
veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ku
përcaktohet se:” Kontrollon dokumentet dhe veprimtarinë, që kanë kryer komisionet e tokës së
komunave dhe/ose bashkive për zbatimin e dispozitave ligjore të ndarjes së tokës, ... shfuqizimin e
plotë apo të pjesshëm të këtij dokumentacioni dhe krijimin e dokumentacionit të ri, në bazë të
kritereve të përcaktuara në këtë ligj”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet
me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor.
Nga auditimi rezulton se dosja është pa inventarizuar, dokumentacioni është pa numëruar për çdo
fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, veprim në papajtueshmëri me
germën dh nenin 9, 36, 40 dhe 64, të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Për veprimet dhe
mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor.
- Dosja e vendimit nr. 16, datë 05.03.2013;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, ka kërkuar nga Komisioni
Vendor pranë Institucionit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP-së nr. 21122,
pa datë, me sipërfaqe 10500 m2 lëshuar në emër të familjes bujqësore H.Y., Bashkia Vlorë.
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor
larguar nga detyra me datë 25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 16, datë 05.03.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21122, pa datë, në emër të H.Y. për sipërfaqen 7800 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 2700
m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Vlorë, për
deklarimin e pavlefshmërisë së plotë ligjore të AMTP-së nr. 21122, pa datë, në emër të H.Y., për
sipërfaqen 2700 m2 të përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata e Rrethit Gjyqësor Vlorë, me vendim nr. 113, datë 10.02.2014, ka vendosur deklarimin e
pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21122, pa datë, në emër të H.Y. dhe kalimin e
sipërfaqes prej 2700 m2, në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 25.02.2014.
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Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë me
datë 25.02.2014, ndërsa Komisioni Vendor procesverbalin me DAMT Qarku Vlorë e ka mbajtur me
datë 10.11.2014, pra 220 ditë më vonë se vendimi i gjykatës, veprim në papajtueshmëri me pikën 5,
neni 8, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më
sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit vendor.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 2700 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes H.Y., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor.
Komisioni Vendor për tokën bujqësore me sipërfaqe 2700 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme
nga H.Y., nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë,
si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor sipërfaqen e tokës bujqësore prej 2700 m2, nuk e ka dorëzuar në DAMT Qarku
Vlorë, pasi procesverbali i hartuar me datë 10.11.2014, nuk është nënshkruar nga DAMT, pasi toka
e përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret nga H.Y., veprim në papajtueshmëri me
pikën 2 nenin 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e
komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me
detyrë Drejtore e komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 1, datë 16.05.2013;
Xh.M., banues në fshatin Kalase, komuna Vergo, ka kërkuar nga Komisioni Vendor pranë Prefektit
të Qarkut Vlorë, pavlefshmërinë e pjesshme ligjore të AMTP-së nr. 72, datë 01.09.1994, me
sipërfaqe 19700 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore Aleks Ndreu.
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor
larguar nga detyra me datë 25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 1, datë 16.05.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 72, datë 01.09.1994, në emër të Aleks Ndreu, me sipërfaqe 17700 m2, fshatin Tatzat,
komuna Vergo dhe kalimin sipërfaqes 2000 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër, për deklarimin e pavlefshmërisë së plotë ligjore të AMTP-së nr. 72, datë 01.09.1994, në
emër të Aleks Ndreu, për sipërfaqen 2000 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendim nr. 216, datë 17.04.2014, ka
vendosur deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 72, datë 01.09.1994, në emër të
Aleks Ndreu dhe kalimin e sipërfaqes 9278 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë
me datë 26.05.2014.
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Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se vendimi i gjykatës ka marrë formë të prerë me
datë 26.05.2014, ndërsa Komisioni Vendor procesverbalin me DAMT Qarku Vlorë e ka hartuar me
datë 22.07.2016, pra 790 ditë më vonë se vendimi i gjykatës, veprim në papajtueshmëri me pikën 5,
neni 8, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më
sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit vendor.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Tatzat, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 9278 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes Aleks Ndreu, që kanë sjellë, për
pasojë, dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve
të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Tatzat, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor.
Komisioni Vendor për tokën bujqësore me sipërfaqe 9278 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme
nga Aleks Ndreu, nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë
të lirë, si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën që kalon në pronësi shtet.
Komisioni Vendor me procesverbal datë 22.07.2016, tokën bujqësore e ka dorëzuar në mënyrë
fiktive në DAMT Qarku Vlorë, pasi toka e përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret
nga Aleks Ndreu, si dhe bashkëlidhur procesverbalit nuk ndodhet planvendosja e hartuar nga KV për
sipërfaqen që kalon në pronësi shtet, veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948,
datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të
titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 2, datë 16.05.2013;
A.Xh., banues në fshatin Piqiras, Bashkia Himarë, me kërkesë nr. 2240, datë 25.09.2012, ka kërkuar
nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë,
pavlefshmërinë e pjesshme ligjore të AMTP-së nr. 102, pa datë, me sipërfaqe 12160 m2, lëshuar në
emër të familjes bujqësore M.Gj..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
29.05.2013, pra 1290 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga qytetari, veprim në papajtueshmëri me
nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor larguar nga
detyra me datë 25.02.2014.
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6, kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor
larguar nga detyra me datë 25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 2, datë 16.05.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 102, pa datë, në emër të M.Gj. me sipërfaqe 3600 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 8560
m2në pronësi shtet.
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Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër, për deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 102, pa datë, në emër të
M.Gj. për sipërfaqen 8560 m2 të përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendim nr. 234, datë 24.04.2014, ka
vendosur shfuqizimin e pjesshme të AMTP-së nr. 102, pa datë, në emër të M.Gj. dhe kalimin e
sipërfaqes 8560 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 18.06.2014.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Piqiras, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 8560 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes M.Gj., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Piqiras, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit
vendor.
Komisioni Vendor për tokën bujqësore me sipërfaqe 8560 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme
nga M.Gj., nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë,
si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 8560 m2 nuk e ka dorëzuar në DAMT Qarku
Vlorë, pasi në dosje nuk ndodhet procesverbali përkatës, pasi toka e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga M.Gj., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 7, datë 22.05.2013;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me kërkesë nr. 1779, datë
16.07.2010, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pavlefshmërinë e
pjesshme ligjore të AMTP-së nr. 20958, datë 18.10.1996, me sipërfaqe 20000 m2, lëshuar në emër të
familjes bujqësore P.P..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
29.05.2013, pra 1380 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga qytetari, veprim në papajtueshmëri me
nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor larguar nga
detyra me datë 25.02.2014.
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6 kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor larguar nga detyra me datë
25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 7, datë 16.05.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 20958, datë 18.10.1996, në emër të familjes P.P. për sipërfaqen 12600 m2 dhe kalimin
e sipërfaqes 7400 m2në pronësi shtet.
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Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 20958, datë 18.10.1996, në emër
të P.P., për sipërfaqen 7400 m2, përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendim nr. 2180, datë 02.10.2013, ka
vendosur shfuqizimin e pjesshme të AMTP-së nr. 20958, datë 18.10.1996, në emër të P.P. dhe
kalimin e sipërfaqes 7400 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë
13.11.2013.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 7400 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes P.P., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Baskinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor.
Komisioni Vendor për tokën bujqësore me sipërfaqe 7400 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme
nga P.P., nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si
dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 7400 m2, nuk e ka dorëzuar në DAMT në Qarkun
Vlorë, pasi në dosje nuk ndodhet procesverbali përkatës, pasi toka e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga P.P., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 13, datë 22.07.2013;
D.B., banues në fshatin Borsh, Sarandë, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë revokimin e AMTP-së pa numër, datë 01.10.1995, me sipërfaqe 10500 m2, lëshuar në emër
të familjes bujqësore T.L..
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6 kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor i komisionit vendor
larguar nga detyra me datë 25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 13, datë 22.07.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së pa numër, datë 01.10.1995, në emër të T.L., për sipërfaqen 9000 m2, dhe kalimin e
sipërfaqes 1500 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër, për deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së pa numër, datë 01.10.1995, në
emër të T.L., për sipërfaqen 1500 m2 të përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendim nr. 411, datë 17.06.2014, ka
vendosur shfuqizimin e pjesshme të AMTP-së pa numër, datë 01.10.1995, në emër të T.L. dhe
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kalimin e truallit me sipërfaqe 500 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me
datë 17.06.2014.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Borsh, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
ndarë tokë truall me sipërfaqe 500 m2 për familjen T.L., që kanë sjellë, për pasojë, dëmtimin e
rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë
Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e
drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Borsh, veprim në papajtueshmëri me
nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor.
Komisioni Vendor për tokën truall me sipërfaqe 500 m2 nuk ka hartuar marrëveshje me T.L., ku të
përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi
për truallin e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor me procesverbal datë 22.07.2016, truallin me sipërfaqe 500 m2, në DAMT Qarku
Vlorë, e ka dorëzuar në mënyrë fiktive, pasi trualli i përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të
përdoret nga T.L., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të
pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor.
- Dosja e vendimit nr. 14, datë 06.09.2013;
M.R., banues në fshatin Tragjas, Vlorë, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë verifikimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP-së nr. 7198, datë 15.06.1993, me sipërfaqe
27500 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore A.R..
Në dosje nuk ndodhet Informacioni përmbledhës dhe Projektvendimi, për verifikimet e kryera,
të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara, veprim në papajtueshmëri me germën a
pika 6 kapitulli III, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e
konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi, G.H., me detyrë ish-Drejtor larguar nga detyra me datë
25.02.2014.
Komision Vendor me vendim nr. 14, datë 06.09.2013, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 7198, datë 15.06.1993, në emër të A.R. me sipërfaqe 23571 m2 dhe kalimin e
sipërfaqes 3929 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 7198, datë 15.06.1993, në emër të
A.R., për sipërfaqen 3929 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 1383, datë 29.09.2014, ka vendosur
shfuqizimin e pjesshme të AMTP-së nr. 7198, datë 15.06.1993 dhe kalimin e sipërfaqes 3929 m2 në
pronësi shtet.
Gjykata Administrative e Apelit Tiranë, me vendim nr. 1710, datë 24.09.2017, ka vendosur mos
pranimin e ankimit kundër vendimit nr. 1710, datë 24.09.2017 dhe shfuqizimin e pjesshme të
AMTP-së nr. 7198, datë 15.06.1993, në emër të A.R. dhe kalimin e sipërfaqes 3929 m2 në pronësi
shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 25.05.2017.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Tragjas, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 3929 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes A.R., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
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Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Tragjas, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor dhe S.L.me detyrë anëtare e Komisionit Vendor.
Komisioni vendor nuk ka hartuar marrëveshje me A.R., për tokën bujqësore me sipërfaqe 3929 m2 të
përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si
dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 3929 m2 nuk e ka dorëzuar, pasi në dosje ndodhet
procesverbali datë 22.05.2016 pa nënshkrimin e DAMT Qarku Vlorë, pasi toka bujqësore e përfituar
në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret nga A.R., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9,
të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit
vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me
detyrë Drejtore e Komisionit Vendor.
- Dosja e vendimit nr. 5, datë 22.05.2015;
Komisioni Qeveritar i Tokës Tiranë, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP-së nr. 20709, datë 15.10.1996, me sipërfaqe
3600 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M.L..
Komision Vendor me vendim nr. 5, datë 22.05.2015, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 20709, datë 15.10.1996, në emër të M.L. me sipërfaqe 1125 m2 dhe kalimin e
sipërfaqes 2475 m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 20709, datë 15.0.1996, në emër të
M.L. për sipërfaqen 2475 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 1171, datë 14.09.2015, ka vendosur
shfuqizimin e pjesshme të AMTP nr. 20709, datë 15.10.1996, në emër të M.L. dhe kalimin e
sipërfaqes 2475 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 12.10.2015.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 2475 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes M.L., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e komisionit
vendor dhe S.L.me detyrë anëtare e komisionit vendor.
Komisioni vendor nuk ka hartuar marrëveshje me M.L., për tokën bujqësore me sipërfaqe 2475 m2 të
përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si
dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 2475 m2 nuk e ka dorëzuar, pasi procesverbali në
dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e DAMT-së, ndërsa toka bujqësore e përfituar në mënyrë
të paligjshme vazhdon të përdoret nga M.L., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
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vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e Komisionit Vendor dhe S.L.me detyrë anëtare e Komisionit Vendor.
- Dosja e vendimit nr. 15, datë 22.05.2015;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë me shkresë nr. 175, datë
27.01.2010, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21549, datë 04.08.1998, me sipërfaqe 18500 m2, lëshuar në emër të familjes
bujqësore M.D..
Komision Vendor me vendim nr. 15, datë 22.05.2015, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21549, datë 04.08.1999, në emër të M.D. me sipërfaqe 13250 m2 dhe kalimin e
sipërfaqes 5250 m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21549, datë 04.08.1998, në emër
të M.D., për sipërfaqen 5250 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 1273, datë 22.10.2015, ka vendosur
shpalljen e pavlefshmërisë ligjore të pjesshme të AMTP-së nr. 21549, datë 04.08.1998, në emër të
M.D. dhe kalimin e sipërfaqes 5250 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me
datë 16.11.2015.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 5250 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes M.D., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, M.S. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 31.12.2015, E.T me detyrë
anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë
15.05.2016.
Komisioni Vendor për tokën bujqësore me sipërfaqe 5250 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme me M.D.,
nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si dhe nuk ka
nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.

Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 5250 m2, e ka dorëzuar me procesverbal datë
22.07.2016 në DAMT Qarku Vlorë, në mënyrë fiktive, pasi toka bujqësore e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga M.D., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e Komisionit Vendor, M.S. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 31.12.2015,
E.T me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar
me datë 15.05.2016.
- Dosja e vendimit nr. 16, datë 22.05.2015;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, ka kërkuar nga Komisioni
Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP-së nr. 21560,
pa datë, me sipërfaqe 19000 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore H.
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Komision vendor me vendim nr. 16, datë 22.05.2015, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21560, pa datë, në emër të familjes H, me sipërfaqe 18550 m2 dhe kalimin e
sipërfaqes 450 m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21560, pa datë, në emër të
familjes H, për sipërfaqen 450 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 1172, datë 14.09.2015, ka vendosur
shpalljen e pavlefshmërisë ligjore të pjesshme të AMTP-së nr. 21560, pa datë, dhe kalimin e
sipërfaqes 450 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 08.102015.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
i dhënë 450 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes H., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, M.S. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 31.12.2015, E.T me detyrë
anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë
15.05.2016.
Komisioni Vendor nuk ka hartuar marrëveshje me familjen H, për tokën bujqësore me sipërfaqe 450
m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të
lirë, si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 450 m2, përfituar në mënyrë të paligjshme, nuk e ka
dorëzuar, pasi procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkruar nga DAMT, pasi toka
bujqësore e përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret nga familja H, veprim në
papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe
përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me
përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor, M.S. me detyrë ish-anëtar i Komisionit
Vendor larguar me datë 31.12.2015, E.T me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ishanëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016.
- Dosja e vendimit nr. 10, datë 23.09.2016;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë me shkresë nr. 1859/1, datë
29.09.2015, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21377, pa datë, me sipërfaqe 8600 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore N.S..
Komision Vendor me vendim nr. 10, datë 23.09.2016, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21377, pa datë, në emër të N.S. me sipërfaqe 7950 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 650
m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21377, pa datë, në emër të N.S.,
për sipërfaqen 650 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 1856, datë 15.11.2016, ka vendosur
shfuqizimin e pjesshme të AMTP-së nr. 21377, pa datë në emër të N.S. dhe kalimin e sipërfaqes
650 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë 22.12.2016.
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Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 650 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes N.S., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtare e Komisionit
Vendor dhe H.C. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 30.10.2016.
Komisioni Vendor nuk ka hartuar marrëveshje me familjen N.S., për tokën bujqësore me sipërfaqe
650 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë
të lirë, si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 650 m2 e ka dorëzuar me procesverbalin datë
30.01.2017 në DAMT Qarkun Vlorë, në mënyrë fiktive, pasi toka bujqësore e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga N.S., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e Komisionit Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtare e
Komisionit Vendor dhe H.C. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 30.10.2016.
Nga auditimi rezulton se dosja është pa inventarizuar, dokumentacioni është pa numëruar për çdo
fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, veprim në papajtueshmëri me
germën dh nenin 9, 36, 40 dhe 64, të ligjit nr. 9154, datë 06.11.2003 “Për Arkivat”. Për veprimet dhe
mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtare e Komisionit
Vendor dhe H. C. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 30.10.2016.
- Dosja e vendimit nr. 21, datë 10.02.2016;
Zyra Vendore e Pasurive të Paluajtshme Sarandë, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të
Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjot të AMTP-së nr. 7, datë 04.07.2013, me sipërfaqe 8360 m2, në
emër të familjes bujqësore I.M..
Komision vendor me vendim nr. 21, datë 10.02.2016, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 7, datë 04.07.2013, në emër të I.M., me sipërfaqe 5800 m2 dhe kalimin e sipërfaqes
2560 m2 në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së Parë
Gjirokastër, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 7, datë 04.07.2013, në emër
të I.M., për sipërfaqen 2560 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Gjirokastër, me vendim nr. 198, datë 04.05.2016, ka
vendosur shpalljen e pavlefshmërisë ligjore të pjesshme të AMTP-së nr. 7, datë 04.07.2013 dhe
kalimin e sipërfaqes 2560 m2 në pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë
16.05.2016.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Konispol, ka tejkaluar kompetencat ligjore,
duke dhënë 2560 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes I.M., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Konispol, veprim në
52

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor
larguar me datë 15.05.2016 dhe O. Z. me detyrë anëtar i Komisionit Vendor.
Komisioni Vendor nuk ka hartuar marrëveshje me familjen I.M., për tokën bujqësore me sipërfaqe
2560 m2 të përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë
të lirë, si dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 2560 m2, e ka dorëzuar me procesverbal datë
22.07.2016 në DAMT Qarku Vlorë, në mënyrë fiktive, pasi toka bujqësore e përfituar në mënyrë të
paligjshme vazhdon të përdoret nga I.M., veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të
vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore
e Komisionit Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i
Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe O. Z. me detyrë anëtar i Komisionit Vendor.
- Dosja e vendimit nr. 23, datë 10.02.2016;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me shkresë nr. 3455/1, datë
01.12.2014, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21683, pa datë, me sipërfaqe 27900 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore T.G..
Komision Vendor me vendim nr. 23, datë 10.02.2016, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21683, pa datë, në emër të T.G. me sipërfaqe 26500 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 1400
m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi i është drejtuar Gjykatës Administrative të Shkallës së
Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21683, pa datë, në emër të
T.G., për sipërfaqen 1400 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim nr. 820, datë 25.05.2016, ka vendosur
deklarimin e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr. 21683, pa datë, në emër të familjes T.G.
dhe kalimin e sipërfaqes 1400 m2vnë pronësi shtet. Vendimi ka marrë formë të prerë me datë
14.09.2016.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore,
duke dhënë 1400 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes T.G., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit
Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor, A.L. me detyrë anëtare e Komisionit Vendor
dhe O. Z. me detyrë anëtar i Komisionit Vendor.
Komisioni Vendor nuk ka hartuar marrëveshje me T.G., për tokën bujqësore me sipërfaqe 1400 m2 të
përfituar në mënyrë të paligjshme, ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si
dhe nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet.
Komisioni Vendor tokën bujqësore me sipërfaqe 1400 m2, përfituar në mënyrë të paligjshme, e ka
dorëzuar me procesverbalin pa datë në DAMT Qarkun Vlorë, në mënyrë fiktive, pasi toka
bujqësore e përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret nga T.G., veprim në
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papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe
përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me
përgjegjësi A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor, S.L. me detyrë anëtare e Komisionit
Vendor, A.L. me detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe O. Z. me
detyrë anëtar i Komisionit Vendor.
II. Vendimet e Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë që nuk kanë marrë formë
të prerë për periudhën 01.01.2015 deri me datë 30.09.2017.
Nga auditimi me zgjedhje i dokumentacionit të vënë në dispozicion rezulton se Komisioni Vendor
pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nga ankesat dhe kërkesat e paraqitura nga shtetas dhe institucione
shtetërore, ka marrë 6 vendime me sipërfaqe 42530 m2 për shfuqizim të plotë dhe të pjesshëm të
AMTP-ve. Komisionit Vendor këtë sipërfaqe e ka kaluar në pronësi shtet, por vendimet e nuk kanë
marrë formë të prerë pasi janë në proces gjyqësor në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Vlorë dhe Gjirokastër, sipas pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e vendimeve që nuk kanë marrë formë të prerë për periudhën 01.01.2015-30.09.2016
Nr.
1
2
3
4
5
6

Emër mbiemër
B.
B.
A.
B.
E.
Ç.
Xh.
J.
M.
A.
M.
B.
Totali

Vendim
Nr. Datë
10
22.05.2015
24
10.02.2016
9
23.09.2016
30
14.09.2017
32
14.09.2017
34
14.09.2017

Njësia
vendore
Kaninë, Vlorë
Gjilekë, Himarë
Bashkia Vlorë
Bashkia Delvinë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë

Sipërf.
m2
4700
2650
6100
18980
2000
8100
42530

Kërkesë Padi
Nr.
Datë
2351
02.06.2015
509
17.02.2016
2635
27.09.2016
1860
18.09.2017
1862
18.09.2017
1864
18.09.2017

Nga pasqyra më sipër janë audituar 6 dosje mbi përputhshmërinë dhe rregullshmërinë në lidhje me
vendimet e marra nga Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, dhe u konstatuan të meta
dhe mangës të cilat po i trajtojmë më poshtë:
- Dosja e vendimit nr. 10, datë 22.05.2015;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me shkresë nr. 8/1, datë
27.02.2014, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21066, pa datë, me sipërfaqe 15300 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore B.B..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 365 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, O. Z. me detyrë anëtar i komisionit vendor, A.L. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe E.T. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
Komision Vendor me vendim nr. 10, datë 22.05.2015, ka vendosur shfuqizimin e pjesshëm të
AMTP-së nr. 21066, pa datë, në emër të B.B. me sipërfaqe 10600 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 4700
m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 2351, datë 02.06.2015, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së pjesshme të AMTP-së nr.
21066, pa datë, në emër të B.B., për sipërfaqen 4700 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
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Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim, datë 01.09.2016, ka vendosur kalimin e
çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Sa sipër duhet të Gjykatës Administrative
të Apelit Tiranë.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore,
duke dhënë 4700 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes B.B., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, O. Z. me detyrë anëtar i komisionit vendor, A.L. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe E.T. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 24, datë 10.02.2016;
Katina Beja, me kërkesë nr. 1569/1, datë 11.0.2013, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit
të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor të AMTP-së nr. 7716, datë 07.02.1994, me sipërfaqe 2650
m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore A.B..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 735 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, O. Z. me detyrë anëtar i komisionit vendor, A.L. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe E.T. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
Komision Vendor me vendim nr. 24, datë 10.02.2016, ka vendosur shfuqizimin e plotë të AMTP-së
nr. 7716, datë 07.02.1994, në emër të A.B. me sipërfaqe 2650 m2 dhe kalimin e sipërfaqes 2650
m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 509, datë 17.02.2015, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së nr.
7716, datë 07.02.1994, në emër të A.B. me sipërfaqe 2650 m2 përfituar në kundërshtim me ligjin.
Gjykata Administrative e Shkallës së Parë Vlorë, me vendim, datë 09.02.2017, ka vendosur kalimin e
çështjes pranë Gjykatës Administrative të Apelit Tiranë. Sa sipër duhet të Gjykatës Administrative
të Apelit Tiranë.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Gjilule, Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore,
duke dhënë 2650 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes A.B., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Gjilule,Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, O. Z. me detyrë anëtar i komisionit vendor, A.L. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 15.05.2016 dhe E.T. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 9, datë 23.09.2016;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me shkresë nr. 176/1, datë
27.01.2010, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
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të AMTP-së nr. 21682, pa datë me sipërfaqe 600 m2 dhe AMTP nr. 21207, pa datë, me sipërfaqe
5500 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore E.Ç..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 2310 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, E.D. me detyrë anëtar i komisionit vendor, H.C. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 30.10.2016 dhe S.L. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
Komision Vendor me vendim nr. 9, datë 23.09.2016, ka vendosur shfuqizimin e plotë të AMTP-së
AMTP-së nr. 21682, pa datë me sipërfaqe 600 m2 dhe AMTP nr. 21207, pa datë, me sipërfaqe 5500
m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore E.Ç. dhe kalimin e sipërfaqes 6100 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 2635, datë 27.09.2016, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së nr.
21682, pa datë me sipërfaqe 600 m2 dhe AMTP nr. 21207, pa datë, me sipërfaqe 5500 m2, emër të
E.Ç., përfituar në kundërshtim me ligjin.
Sa sipër çështja është për gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 6100 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes E.Ç., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, E.D. me detyrë anëtar i komisionit vendor, H.C. me detyrë anëtar i komisionit vendor me
detyrë ish-anëtar i Komisionit Vendor larguar me datë 30.10.2016 dhe S.L. me detyrë anëtar i
komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 30, datë 14.09.2017;
Bashkia Delvinë, me shkresë nr. 184, datë 02.01.2016, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i
Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor të AMTP-së nr. 154, datë 20.05.2000 me
sipërfaqe 18980 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore Xhemi Jupi.
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 500 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, S.L. me detyrë anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit vendor.
Komision Vendor me vendim nr. 30, datë 14.09.2017, ka vendosur pavlefshmërinë e plotë të
AMTP-së nr. 154, datë 20.03.2000, me sipërfaqe 18980 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore
Xh.J. dhe kalimin e sipërfaqes 18980 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 1860, datë 18.09.2017, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër, për shpalljen e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së
nr. 154, datë 20.03.2000, me sipërfaqe 18980 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore Xh.J.,
përfituar në kundërshtim me ligjin.
Sa sipër çështja është për gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Gjirokastër.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në fshatin Rusan, Bashkia Derlvinë, ka tejkaluar
kompetencat ligjore, duke dhënë 18980 m2 tokë bujqësore pasi Xh.J., me datë 0.08.1991 nuk ka
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qenë banorë në fshatin Rusan, që kanë sjellë, për pasojë, dëmtimin e rëndë të interesave të
shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut
Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e drejtësisë, ndaj
komisionit të ndarjes së tokës në fshatin Rusan, Bashkia Derlvinë, veprim në papajtueshmëri me
nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar
më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit vendor, S.L. me detyrë
anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit vendor.
- Dosja e vendimit nr. 32, datë 14.09.2017;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me shkresë nr. 2628/1, datë
21.11.2012, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21977, pa datë me sipërfaqe 2000 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M.A..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 1610 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, P.Ç. (Guga) me detyrë anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit
vendor.
Komision Vendor me vendim nr. 32, datë 14.09.2017, ka vendosur pavlefshmërinë e plotë të
AMTP-së nr. 21977, pa datë me sipërfaqe 2000 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M.A. dhe
kalimin e sipërfaqes 2000 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 1862, datë 18.09.2017, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së nr.
21977, pa datë me sipërfaqe 2000 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M.A., përfituar në
kundërshtim me ligjin. Sa sipër çështja është për gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së
Parë Vlorë.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 2000 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes M.A., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit
vendor.
- Dosja e vendimit nr. 34, datë 14.09.2017;
Drejtoria e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Qarkun Vlorë, me shkresë nr. 519, datë
04.03.2010, ka kërkuar nga Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë shqyrtimin ligjor
të AMTP-së nr. 21305, pa datë me sipërfaqe 8100 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M. B..
Komisioni Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë
22.05.2015, pra 2400 ditë me vonë se kërkesa e ardhur nga DAMT Qarku Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit
vendor.
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Komision Vendor me vendim nr. 34, datë 14.09.2017, ka vendosur shfuqizimin e plotë të AMTP-së
nr. 21305, pa datë me sipërfaqe 8100 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M. B. dhe kalimin e
sipërfaqes 8100 m2në pronësi shtet.
Prefekti i Qarkut Vlorë, me Kërkesë Padi nr. 1864, datë 18.09.2017, i është drejtuar Gjykatës
Administrative të Shkallës së Parë Vlorë, për shpalljen e pavlefshmërisë së plotë të AMTP-së nr.
21305, pa datë me sipërfaqe 8100 m2, lëshuar në emër të familjes bujqësore M. B., përfituar në
kundërshtim me ligjin.
Sa sipër çështja është për gjykim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë Vlorë.
Sa sipër, Komisioni i Ndarjes së Tokës në Bashkinë Vlorë, ka tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë 8100 m2 tokë bujqësore mbi normën për frymë familjes M. B., që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, ndërsa Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që ka detyrimin ligjor, nuk ka bërë kallëzim penal në
organet e drejtësisë, ndaj komisionit të ndarjes së tokës në Bashkinë Vlorë, veprim në
papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.D., me detyrë Drejtor i komisionit
vendor, P.Ç. (G.) me detyrë anëtar i komisionit vendor dhe E.D. me detyrë anëtar i komisionit
vendor.
- Për Akt Konstatimi nr. 5, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit, A.D. me detyrë Drejtor i
Komisionit Vendor, O. Z., S.L., P.G., E.D., E.D., me detyrë anëtar të KV, me shkresë nr. 2556 datë
13.12.2017, kanë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:
Për vendimin nr. 193, datë 03.09.2010, nr. 16, datë 05.03.2013, nr. 1, datë 16.05.2013, nr. 2, datë
16.05.2013, nr. 7, datë 16.05.2013, nr. 13, datë 22.07.2013, nr. 14, datë 06.09.2013, nr. 5, datë
22.09.2015, nr. 15, datë 22.05.2015, nr. 16, datë 22.05.2015, nr. 10, datë 23.09.2016, nr.21, datë
10.02.2016, nr. 10 datë 22.05.2015, nr. 24 datë 10.02.2016, nr. 9, datë 23.09.2016, nr. 30, datë
14.09.2017, nr. 32, datë 14.09.2017, nr. 34, datë 14.09.2017.
Përsa i përket pjesës në të cilën analizohet se nga ana e drejtorit të KV, nuk është ushtruar kallëzim
penal për komisionin e ndarjes së tokës, sqarojmë se në kuptim dhe zbatim të dispozitave të nenit 281
të ligjit nr.7905/1995 Kodi i Procedurës Penale, i ndryshuar, si dhe nenit 15 te ligjit nr. 9948/2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”,
dispozita ligjore që ngarkojnë nënpunësit publik të cilët gjatë ushtrimit të detyrës ose për shkak të
fuksioneve a të shërbimit apo kur gjatë një procedimi civil ose administrative zbulohet një fakt që
përbën vepër penale që ndiqet kryesisht, ushtron të drejtën për të bërë kallëzim në organët e ndjekjes
penale.
Në pjesën që ju citoni se Komuna Shushicë me shkresë nr. 75, datë 19.03.2010, ka dërguar
informacion pranë komisionit vendor liistën me 24 persona të cilët kanë përfituar tokë bujqësore
duke mos qënë banor në fshatin Risili më datë 01.10.1992. Në rastin konkret ju informoj se Drejtori
A.D. nuk ka qënë në dijeni të kësaj shkrese, pasi administrim e i kësaj shkrese është bërë gjatë
përiudhës që nuk kisha filluar ende marrëdhëniet e punës pranë institucionit të Prefektit të Qarkut
dhe nuk jam vënë me dijeni mbi përmbajtjen e saj.
Në pjesën ku citoni se KV nuk ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e liruar në pronësi shtet, ju
informojmë se në zbatim të VKM nr. 1269, datë 17.9.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit
dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi token bujqësore” nënpika 4, pika III. Përbërja, mënyra e
funksionimit, detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë (KV)
nuk përcaktohet shprehimisht se sipërfaqja që do të lirohet duhet të shoqërohet me urdhrin e
ekzekutimit, në momentin që KV harton procesverbalin për dorëzimin e sipërfaqes së tokës është
përgjegjësi e DAMT për dorëzimin e saj për sipërfaqet e tokave bujqësore të ish-KB-ve pranë
Bashkisë përkatëse dhe për sipërfaqet e tokave të ish-NB-ve.
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Lidhur me pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa inventarizuar dhe dokumentacioni
është pa numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr.9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Në këtë
inventar janë të pasqyruara sipas radhës të gjitha dokumentat që administrohen në dosje. Ky inventar
është i numerizuar dhe i firmosur nga specialisti/juristi, i cili ka ndjekur ecurinë e dosjes.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Së pari: Komisioni Vendor i Verifikimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, që
ka detyrimin ligjor, duhet kishte bërë kallëzim penal në organet e drejtësisë, ndaj komisionit të
ndarjes së tokës të të gjitha niveleve, pasi këto komisione kanë tejkaluar kompetencat ligjore, duke
dhënë tokë bujqësore mbi normën për frymë ose duke mos qenë banorë, që kanë sjellë, për pasojë,
dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit, në lidhje me vendimin nr. 193, datë 03.09.2010, nr. 16, datë
05.03.2013, nr. 1, datë 16.05.2013, nr. 2, datë 16.05.2013, nr. 7, datë 16.05.2013, nr. 13, datë
22.07.2013, nr. 14, datë 06.09.2013, nr. 5, datë 22.09.2015, nr. 15, datë 22.05.2015, nr. 16, datë
22.05.2015, nr. 10, datë 23.09.2016, nr. 21, datë 10.02.2016, nr. 10 datë 22.05.2015, nr. 24 datë
10.02.2016, nr. 9, datë 23.09.2016, nr. 30, datë 14.09.2017, nr. 32, datë 14.09.2017, nr. 34, datë
14.09.2017, veprim në papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.
Së dyti: Në lidhje me vendimin nr. 193, datë 03.09.2010, ju sqarojmë se vendimi ka marrë formë të
prerë me vendim të gjykatës datë 21.11.2014, prandaj ishte detyrë e juaja që të bënit mbylljen e
dosjes dhe të ndienit deri në fund të procedurës. Në këtë rastë KV duhet niste kontrollin e
drejtprdrejtë, me nismën e vet, pasi Komuna Shushicë me shkresë nr. 75, datë 19.03.2010, ka trajtuar
edhe 24 persona të cilët kanë përfituar tokë bujqësore duke mos qënë banor në fshatin Risili më datë
01.10.1992, veprim në papajtueshmëri me germën b, pika 2, neni 7 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.
Së treti: Komisioni Vendor e ka detyrim ligjor që tokën bujqësore të përfituar në kundërshtim me
ligjin personat fizik dhe juridik, ta dozoj të lirë në DAMT Qarku Vlorë, që kalon në pronësi shtet. E
për rrjedhojë në të gjitha rastet toka bujqësore vazhdon të përdoret nga personat të cilën e kanë
përfituar në mënyrë të paligjshme, veprim në papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948,
datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të
titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe
detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
Së katri: Në lidhje me inventarizimin e dosjeve shpjegimet merren në konsideratë.
7.3. Auditimi i kërkesave të paraqitura në KV nga individët dhe institucionet dhe të
kontrolleve të drejtpërdrejta me nismën e vet, për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017.
Mbi auditimin e ushtruar në Institucionin e Prefektit të Qarkut, në bazë të programit të auditimit nr.
1028/1, datë 09/10/2017, mbajtur në datë 16.11.2017, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
1)Programet e punës për vitet 2014,2015,2016 dhe 2017, kërkesat e ardhura nga individë dhe
institucione, të dhënat për vendimet e marra për pavlefshmëri e plotë, pavlefshmëri të pjesshme,
rikonfirmim të AMTP revokim të vendimesh etj.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
Për periudhën objekt auditimi, është ngritur dhe funksionon struktura e KVVTP-së pranë Prefektit të
Qarkut, me 7 vetë, 1 drejtor dhe 6 specialist.
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Nga auditimi rezulton se KVVTP-së i janë drejtuar 1161 kërkesa nga institucione dhe individë, për
shqyrtim dhe vlerësim ligjor në përmbushje të funksionit dhe tagrave ligjore që i jep ligji nr. 9948,
datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore” i ndryshaur dhe VKM nr. 1269, datë 17.9.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit
dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar , janë shqyrtuar dhe KV
ka marrë vendime vetëm për 37 kërkesa ose 3 % e këtyre kërkesave dhe nuk janë shqyrtuar 1124
kërkesa ose 97 % e tyre.
Sipas viteve paraqitet si më poshtë: Për vitin 2014 janë drejtuar 280 kërkesa nga institucione dhe
individë, rezulton se nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, për këto kërkesa nuk ka marrë asnjë vendim.
Për vitin 2015 janë drejtuar 465 kërkesa nga institucione dhe individë, rezulton se nga Komisioni
Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, për këto kërkesa nuk ka
marrë gjithsej 17 vendime (pavlefshmëri të pjesshme 5 vendime, rikonfirmim të AMTP 7 vendime
dhe revokim të vendimeve të KV 5 vendime) ose 3.6 % e këtyre kërkesave.
Për vitin 2016 janë drejtuar 322 kërkesa nga institucione dhe individë, rezulton se nga Komisioni
Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, për këto kërkesa nuk ka
marrë gjithsej 10 vendime (pavlefshmëri e plotë 2 vendime, pavlefshmëri të pjesshme 3 vendime,
rikonfirmim të AMTP 4 vendime dhe revokim të vendimeve të KV 1 vendime) ose 3.1 % e këtyre
kërkesave.
Për 9/mujorin e vitit 2017 janë drejtuar 94 kërkesa nga institucione dhe individë, rezulton se nga
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, për këto
kërkesa nuk ka marrë gjithsej 7 vendime (pavlefshmëri e plotë 4 vendime, rikonfirmim të AMTP 1
vendime, rishqyrtim 1 vendim dhe revokim të vendimeve të KV 1 vendime) ose 7.4 % e këtyre
kërkesave.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e
kërkesave të ardhura nga institucione dhe individë ka bërë jashtë afateve ligjore, veprim në
papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të
ndryshuar, dhe në ligjin e Procedurave Administrative në Republikën e Shqipërisë, i cili detyron
institucionin publik që të trajtoj dhe kthej përgjigje kërkuesit mbi procedimin administrativ të
iniciuar brenda afatit 3 mujor të përcaktuar në nenin 49 “Kufij të përgjithshëm kohorë për
përfundimin e procedimit” të ligjit nr. 8485, datë 12.5.1999 “K. Procedurës Administrative”, të
ndryshuar (ligj në fuqi për periudhën objekt auditimi) dhe Vendimi i KQT nr. 1, datë 27.03.2009
“Për miratimin e rregullores për organizmin dhe funksionimin e KVVTP”.
Nga auditimi mbi kontrollet e drejtpërdrejta të ushtruar me nismën e vet, për periudhën viti
2014 deri më 30.09.2016, rezultoi se: me shkresë nr. 1067, datë 18.03.2014, KVVTP pranë Prefektit
të Qarkut Vlorë ka dërguar pranë Komisionit Qeveritarë i Tokës Sekretariatit Teknik, programin e
punës për veprimtarinë e tij lidhur me kontrollet e drejtpërdrejta me nismën e vet për subjektet që do
kontrollohen gjatë vitit 2014 si:
1/1) ish KB në Sektorin e Borshit, i zonës me përparësi Turizmin në Komunën Lukovë, Sarandë, për
268 AMTP, me sipërfaqe 238 ha.
1/2) Verifikimi i kërkesë-ankesave të paraqitura nga shtetasit dhe struktura shtetërore që i përkasin
ish-Komunës Lukovë, Sarandë.
2/1) Kontrolli i vlefshmërisë ligjore të dokumentacionit dhe veprimtarisë së komisionit të ndarjes së
tokës për krijimin e titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore dhe të zonës me përparësi turizmin
fshati Piqeras, ish-Komuna Lukovë, Sarandë, për 151 AMTP, me sipërfaqe 180 ha.
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Me shkresë nr. 968, datë 18.03.2015, KVVTP pranë Prefektit të Qarkut Vlorë ka dërguar pranë
Komisionit Qeveritarë i Tokës Sekretariatit Teknik, programin e punës për veprimtarinë e tij lidhur
me kontrollet e drejtpërdrejta me nismën e vet për subjektet që do kontrollohen gjatë vitit 2015, të
cilat janë: fshati Borsh, Piqeras të Komunës Lukovë, për 151 AMTP, me sipërfaqe 290.9 ha, Zvërnec
i Komunës Qendër, për 243 AMTP, me sipërfaqe 132 ha dhe Dhërmi, Bashkia Himarë.
Me shkresë nr. 29, datë 07.01.2016, KVVTP pranë Prefektit të Qarkut Vlorë ka dërguar pranë
Komisionit Qeveritarë i Tokës Sekretariatit Teknik, programin e punës për veprimtarinë e tij lidhur
me kontrollet e drejtpërdrejta me nismën e vet për subjektet që do kontrollohen gjatë vitit 2016, të
cilat janë: fshati Livadhja, Bashkia Finiq , për 207 AMTP, me sipërfaqe 160 ha dhe Dhërmi, Bashkia
Himarë, për 194 AMTP, me sipërfaqe 253 ha.
Me shkresë nr. 559, datë 21.03.2017, KVVTP pranë Prefektit të Qarkut Vlorë ka dërguar pranë
Komisionit Qeveritarë i Tokës Sekretariatit Teknik, programin e punës për veprimtarinë e tij lidhur
me kontrollet e drejtpërdrejta me nismën e vet për subjektet që do kontrollohen gjatë vitit 2017, të
cilat janë: fshati Q.P., Njësia Administrative Lukovë, Bashkia Himarë, për 109 AMTP me sipërfaqe
109.66 ha.
Për periudhën objekt auditimi rezulton se pavarësisht se janë hartuar programet e punës si më sipër,
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk ka
ushtruar kontroll me nismën e vet dhe nuk ka marrë asnjë vendim në përmbushje të detyrimeve që
përcaktohen në germën b, pika 2, neni 7 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ku: KV-ja
drejton të gjithë veprimtarinë për shqyrtimin e vlefshmërisë së krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore, në juridiksionin e prefekturës, nëpërmjet, kontrolleve të drejtpërdrejta, të ushtruara
me nismën e vet, mbi veprimtarinë dhe veprimet e kryera nga ish-komisionet e tokës, të të gjitha
niveleve, në procesin e ndarjes së tokës. Këto kontrolle kryhen të plota në sipërfaqen e tokave të ishNB-ve dhe të zonës së zhvillimit me përparësi të turizmit, të përcaktuara sipas ligjit nr. 7665, datë
21.1.1993 "Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin", të ndryshuar dhe akteve nënligjore
në zbatim të tij.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë nuk ka
ndërtuar një databezë me të dhëna për sipërfaqet e ndara me AMTP për ish NB e Qarkut Vlorë dhe
zonave të zhvillimit me përparësi të turizmi, ashtu siç përcaktohet në germa b pika 5 kreun III,
VKM 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar, veprim në papajtueshmëri me germën b, pika 2, neni 7
të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër
ngarkohet me përgjegjësi: A.D. me detyrë Drejtor i KVVTP-së për periudhën 01.01.2014 e në
vazhdim.
Për Akt Konstatimi nr. 6, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit, A.D. me detyrë Drejtor i
Komisionit Vendor, me shkresë nr. 2556 datë 13.12.2017, ka bërë komente dhe shpjegime dhe
konkretisht:
-Për sa i përket pjesës që ju citoni se K.V ka marrë në shqyrtim vetëm 37 kërkea për të cilat jemi
shprehur me vendim-marrje dhe nuk janë shqyrtuar 1124 kërkesa ose 97 % e tyre, ju informojmë se
Komisioni për 112 kërkesa ka kryer verifikime, njoftimet përkatëse për kekresat për të cilat ka bërë
njoftimin përkatës për shqyrtimin e vlefshmërisë dhe fillimin e procedimit administrativ, por kemi
hasur të meta gjatë verifikimit të AMTP-ve pasi është shumë e vështirë që pala ankuese të siguroj
dokumentacionin hartografik apo dokumentacione të tjera në shërbim të procedimit administrativ.
-Në pjesën për të cilën për të cilën ju citoni se gjatë vitit 2014 pavarësisht që janë hartuar programet e
kontrollit KV nuk ka ushtruar kontrollet me nismën e vet. Ju infromojmë se, pë të gjitha programet e
kontrollit të kryera nga komisioni vendor e në vazhdim Kv ka kryer procedurën duke kryer
61

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
korrespondenca me institucionet, për mbledhjen e dokumentacionit në formën e kërkuar nga ligji. Për
arsye objektive apo subjektive i gjithë procesi nuk është konkuduar me vendim-marrje. Arsyet janë
përcjellë dhe me raport përfundimtar pranë sekretariatit teknik.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Së pari: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk
ka ushtruar kontroll me nismën e vet dhe nuk ka marrë asnjë vendim në përmbushje të detyrimeve që
përcaktohen në germën b, pika 2, neni 7 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, ku: KV-ja
drejton të gjithë veprimtarinë për shqyrtimin e vlefshmërisë së krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore, në juridiksionin e prefekturës, nëpërmjet, kontrolleve të drejtpërdrejta, të ushtruara
me nismën e vet, mbi veprimtarinë dhe veprimet e kryera nga ish-komisionet e tokës, të të gjitha
niveleve, në procesin e ndarjes së tokës. Këto kontrolle kryhen të plota në sipërfaqen e tokave të ishNB-ve dhe të zonës së zhvillimit me përparësi të turizmit, të përcaktuara sipas ligjit nr. 7665, datë
21.1.1993 "Për zhvillimin e zonave, që kanë përparësi turizmin", të ndryshuar dhe akteve nënligjore
në zbatim të tij.
Së dyti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë nuk ka
ndërtuar një databezë me të dhëna për sipërfaqet e ndara me AMTP për ish NB e Qarkut Vlorë dhe
zonave të zhvillimit me përparësi të turizmi, ashtu siç përcaktohet në germa b pika 5 kreun III, VKM
1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar, veprim në papajtueshmëri me germën b, pika 2, neni 7
të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
7. 4. Auditim mbi auditimin e vendimeve të marra për Revokimin e vendimeve të Komisionit
Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, për periudhën
01.07.2014 deri më 30.09.2017.
Mbi auditimin e ushtruar në Institucionin e Prefektit të Qarkut, në bazë të programit të auditimit nr.
1028/1, datë 09/10/2017, mbajtur në datë 16.11.2017, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
1)Dosjet e vendimeve të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017, për Revokim Vendimesh nga KVVTP.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për ankesat dhe kërkesat e paraqitura nga
shtetas dhe struktura shtetërore, në lidhje me pronësinë mbi tokën bujqësore dhe veprimtarinë e kryer
nga ish-komisionet e ndarjes së tokës rezulton se nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017, janë marrë 5
vendime për Revokim të vendimeve të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë
pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, nga të cilat u audituan 5 vendime sipas pasqyrës si më poshtë:
Tabela e Vendimeve për Revokim të vendimeve të KVVTP të Qarkut Vlorë
Vendimi
Nr.
1
2
3
4
5

Nr.
2
3
4
7
8

Datë
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015

Subjekti
M. F.
I.T.
R.I.
L. V.
L.Xh.

Bashkia/
Komuna
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë
Vlorë

AMTP
Nr.
20735
20975
21628
20830
20874

Datë
S‟ka
S‟ka
07.09.1998
S‟ka
18.06.1996

Sip./m2
45000
3100
4500
10000
5000

- Dosja e vendimit nr. 2, datë 22.05.2015;
62

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
Me kërkesë, të KVVT me objekt Rishqyrtimin e vendimit nr. 17, datë 05.03.2013 mbi
“Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, datë s‟ka, me sipërfaqe 45000 m 2, në emër të
familjes të M. F..
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 2, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 17, datë 05.03.2013 mbi
“Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, datë s‟ka, me sipërfaqe 45000 m 2, në emër të
familjes të M. F., ky në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave Administrative
të Republikës së Shqipërisë”
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se në rubrikën analiza e fakteve, të vendimit nr. 17,
datë 05.03.2013, rezulton se: - në këtë vendim nuk është respektuar norma për frymë sipas
përcaktimeve të shkresës përcjellëse nga Kryetari i Bashkisë Vlorë me nr. 1946/1, datë 14.07.2010
ku thuhet se në zonën e “Ujit të Ftohtë” është 2200 m2 për ullishte dhe 1800 m2 për pemëtore, pra jo
2650 m2 sepse kjo normë për frymë aplikohet në zonën “Pus Mezin”. Pra kësaj familje me 13
prestarë në vendimin e mësipërm i është konfirmuar më shumë se norma për frymë një sipërfaqe
prej 5850 m2.
-Sipas plan- vendosjes të bëra nga topograf i liçensuar rezulton se sipërfaqe prej 45000 m2 shtrihet në
parcelën nr. 10/1 dhe 12/2, ndërkohë që në AMTP kjo pasuri shtrihet vetëm në parcelën me nr.
kadastral 10/1, me zërin kadastral ullishte.
Sa më sipër rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje
ka përfituar më shumë se norma për frymë një sipërfaqe prej 5850 m2 dhe mbi argumentin e
përdoru nga KV, se sipas shkresës kthim përgjigje nr. 271/1, datë 06.02.2013 nga Kryetari i bashkisë
Vlorë, plan- vendosjes të bëra nga topograf i liçensuar rezulton se sipërfaqja prej 45000 m2 shtrihet
në parcelën nr. 10/1 dhe 12/2, ndërkohë që në AMTP kjo pasuri shtrihet vetëm në parcelën me nr.
kadastral 10/1, me zërin kadastral ullishte, theksojmë së ky argument nuk qëndron për vetë faktin se
KV nuk ka ushtruar detyrën e saj për të verifikuar me anë të topografit krahasimin e plan vendosjes
së AMTP-së me hartat që administrohen në ZVRPP dhe DAMT, apo edhe në terren, të cilën KV ka
për detyrë ta verifikoj dhe më pas të shprehet, pra nuk ka shqyrtuar të gjithë elementët e vlefshmërisë
dhe ligjshmërisë të AMTP nr. 20735, datë s‟ka, me sipërfaqe 45000 m2, në emër të familjes të z.M.
F.
Sa më sipër KV në përfundim ka dal me një vendim abstrakt, me vendimin nr. 2, datë 22.05.2015 për
“Revokim”, dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të
kishte dalë me vendim “Revokim të vendimit nr 17, datë 05.03.2013 mbi “Pavlefshmërinë e
pjesshme të krijimit të AMTP nr. 20735, datë s’ka, me sipërfaqe 45000 m2, në emër të familjes të
z.Q.P.”,por duhet të kishte vendosur pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20735, datë s’ka,
me sipërfaqe 45000 m2, në emër të familjes të z.Q.P., veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8
dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
- Dosja e vendimit nr. 3, datë 22.05.2015;
Me kërkesë, të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik me objekt Rishqyrtimin e
vendimit nr. 12, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, datë s‟ka, me sipërfaqe
3100 m2, në emër të familjes të I.T., pasi sipas Vendimit nr. 18, datë 19.04.2013 të Komisionit
Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik, në vendimin nr. 12, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e
AMTP nr. 20975, datë s‟ka, janë konstatuar se, në dosje mungon relacioni dhe vlerësimi ligjor në
63

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
zbatim të nenit 4 dhe 13 të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisioneve Vendore”,
në kapitullin “Analiza e ligjore e fakteve” është vetëm shkresa nr. 2530/1, datë 22.09.2009 e DAMT,
kur kërkuesi është SAMT, në vendimin e KV thuhet se sipërfaqe e tokës prej 3100 m2 është në zërin
kadastral “ullishte”, por kjo nuk është e konfirmuar nga DAMT si i vetmi institucion që mban të
dhëna mbi tokën, në AMTP nr. 20975, datë s‟ka ngastrat e dhëna në pronësi me këtë akt, nuk janë të
dyja tokë bujqësore në regjistrat kadastral të DAMT të Këshillit të Qarkut Vlorë , ngastra me nr.
203 është në zërin kadastral “Pyje” me sipërfaqe 9.62 ha dhe parcela me nr. 79, me zërin
kadastral “Pemëtore” me sipërfaqe 1.38 ha, në dokumentat e vjetër të pronësisë nuk ka asnjë koment
analizë mbi vendin ku bashkëthemeluesit kanë dorëzuar tokën dhe vendin ku e ka përfituar tokën
dhe referuar numrit të ngastrave në AMTP fotokopje dhe aktin e rikonfirmimit vihet re se janë
ndryshuar, ngastra me nr. 203 është bërë nr. 213 në aktin e rikonfirmimit dhe ngastra me nr. 79 është
bërë nr. 76 në aktin e rikonfirmimit kjo del edhe nga verifikimi i hartave që pasqyrohet sipërfaqja e
përfituar.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 3, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 12, datë 08.12.2012 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, datë s‟ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të familjes të I.T., ky
në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”
Sa më sipër rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje
me AMTP nr. 20975, datë s‟ka, me sipërfaqe 3100 m2 ka përfituar tokë në ngastrën me nr. 203, në
zërin kadastral “Pyll”. Vendimi për “Revokim”, është një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të
kompetencave ligjore të dhëna nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të
kishte dalë me vendim “Revokim të vendimit nr 12, datë 08.12.2012 mbi “Rikonfirmimin të AMTP
nr. 20975, datë s’ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të familjes të Ismet Tola”, por duhet të kishte
vendosur pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20975, datë s‟ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të
familjes bujqësore të M.T., veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar.
- Dosja e vendimit nr. 4, datë 22.05.2015;
Me kërkesë, të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik me objekt Rishqyrtimin e
vendimit nr. 13, datë 05.03.2013 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, me
sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes të z.R.I., pasi sipas Vendimit nr. 16, datë 09.04.2014 të
Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik, në vendimin nr. 13, datë 05.03.2013 mbi
“Rikonfirmimin” e AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, është konstatuar se, kjo AMTP nuk plotëson
kërkesat e përcaktuara në shkronjat ç, të pikës 1, të UKM nr. 2, datë 08.04.20009 “Për mënyrën e
procedimit të organeve të administratës publike, për pasuritë e paluajtshme, të fituara me Aktin e
Marrjes ë Tokës në Pronësi (AMTP)”, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga kushtet e
domosdoshme, me qëllim që më pas të analizohen kriteret e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë sipas nenit 2,3 dhe 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, UKM nr.1, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore të ish NB dhe të zonës së zhvillimit me përparësi turizmin” si dhe të
UKM nr.2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të
64

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të
pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” .
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 4, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr.13, datë 05.03.2013 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, me sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes të
z.R.I., ky në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave Administrative të
Republikës së Shqipërisë”
Konstatojmë se KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel për të analizuar dhe shqyrtuar
të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes së tokës në pronësi, në
përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të komptencave ligjore të dhëna nga ligji
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Vendimi
“Revokim të vendimit nr 12, datë 08.12.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë
07.09.1998, me sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes të z.R.I.”, është në kapërcim të tagrit të KV
pasi ligji nuk i njeh të drejtën e Revokimit pa marr një vendimmarrje sa përcaktuar në nenin 9 e në
vijim të ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të këtij
ligji. Për sa më sipër vlerësojmë se vendimmarrje e KV është e gabuar dhe në papajtueshmëri me
pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
- Dosja e vendimit nr. 7, datë 22.05.2015;
Me kërkesë, të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik me objekt Rishqyrtimin e
vendimit nr. 7, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe
10000 m2, në emër të familjes të z.L.V., pasi sipas Vendimit nr. 22, datë 19.04.2013 të Komisionit
Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik, në vendimin nr. 7, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e
AMTP nr. 20830, datë s‟ka, në emër të familjes z.L.V., ka disa mangësi si: Përgjigjet e
institucioneve janë të pa plota dhe të ndryshme nga ato që ka kërkuar KV, në listën që administrohet
në dosje rezulton se z. L.V. ka dorëzuar 58 rrënjë ullinj në sektorin “Uji i Ftohtë” duke marrë për
bazë vendimin nr. 13, datë 21.07.1993, pika 8 të Komisionit të Tokës së Rrethit Vlorë, kjo familje
duhej të merrte 7250 m2 tokë (58 rrënjë x 125 m2 /ulli), në fakt kjo familje sipas AMTP nr 20830,
datë s‟ka ka marrë 10000 m2 ose më shumë se norma 2750 m2 dhe nga KV për këtë fakt nuk është
bërë asnjë argumentim, nuk ka bërë analizë ligjore dhe hartografike të fakteve sipas kritereve të
vlefshmërisë të përcaktuara në nenet 2,3 dhe 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, pasi parcela
½, figuron në zërin kadastral ullishte sektori “P.M.” ndërsa në plan rilevimi të administruar në dosje
kjo parcelë është vendosur në “Uji i Ftohtë” pa bërë argumentim, KV nuk ka ushtruar detyrën e saj
për të verifikuar me anë të topografit krahasimin e plan vendosjes së AMTP-së me hartat që
administrohen në ZVRPP dhe DAMT, apo edhe në terren.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka hartuar
vendimin nr. 7, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr.7, datë 08.10.2012 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të familjes të L.V.,
ky në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë”
Sa më sipër rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje
me AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe 10000 m2, ka përfituar më shumë tokë se sa i takonte
për nga rrënjët e ullinjve të dorëzuar, një sipërfaqe prej 2750 m2 (10000 m2 - 7250 m2). Vendimi
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për “Revokim”, është një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga ligji
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të
kishte dalë me vendim“Revokim të vendimit nr 7, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr.
20830, datë s’ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të familjes të L.V.”,por duhet të kishte vendosur
pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të familjes
të z. L.V., veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar.
- Dosja e vendimit nr. 8, datë 22.05.2015;
Me kërkesë, të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik me objekt Rishqyrtimin e
vendimit nr. 3, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me
sipërfaqe 5000 m2, në emër të familjes të z.L.Xh., pasi sipas Vendimit nr. 24, datë 19.04.2013 të
Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariatit Teknik, në vendimin nr. 3, datë 08.10.2012 mbi
“Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë s‟ka, në emër të familjes z.L.Xh., ka disa mangësi si: në
dosje nuk administrohej relacioni dhe vlerësimi ligjor, sipas kërkesave të nenit 4 dhe 13 të rregullores
“Për organizimin dhe funksionimin e KV”, në kapitullin “Analiza e fakteve”, pretendohet se kërkues
për këtë proces shqyrtimi administrativ është SAMT pranë Këshillit të Qarkut Vlorë, në dosje nuk
ka shkresë që ta vërtetojë këtë fakt, në vendimin e KV thuhet se objekt i kërkesës së DAMT pranë
Këshillit të Qarkut Vlorë, është verifikimi i ligjshmërisë së tokës së përfituar nga z.L.Xh. me AMTP
nr. 20874, datë 18.10.1996, me sipërfaqe 5000 m2. Komisioni i ndarjes së tokës bashkia Vlorë i ka
dhënë kësaj familje sipërfaqen 5000 m2, në parcelën 205, ndërkohë që në AMTP në kolonën e numrit
të ngastrës është shënuar qartë 201, në vendim të KV thuhet se sipërfaqja e tokës prej 5000 m 2, është
në fondin e tokës bujqësore në zërin “Ullishte”, ky përfundim është i gabuar pasi institucioni që
mban të dhëna për tokën është DAMT pranë Këshillit të Qarkut, nuk ka fragment harte që tregon
faktin që sipërfaqja e tokës së përfituar ndodhet në ngastrën me nr. 205, sipas hartës kadastrale
1:5000, gjithashtu me shkresë nr. 3072/1, datë 06.07.2010 e ZVRPP shprehet se në zonën e “Ujit të
Ftohtë” nuk është kryer regjistrim fillestarë.
Sa më sipër Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 8, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 3, datë
08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me sipërfaqe 5000 m2, në emër
të familjes të L.Xh., ky në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 “Kodi i procedurave
Administrative të Republikës së Shqipërisë”
Konstatojmë se KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel për të analizuar dhe shqyrtuar
të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes së tokës në pronësi, në
përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga ligji
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Vendimi
“Revokim të vendimit nr 3, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë
18.06.1996, me sipërfaqe 5000 m2, në emër të familjes të L.Xh.t”, është në kapërcim të tagrit të KV
pasi ligji nuk i njeh të drejtën e Revokimit pa marr një vendimmarrje sa përcaktuar në nenin 9 e në
vijim të ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të këtij
ligji. Për sa më sipër vlerësojmë se vendimmarrje e KV është e gabuar dhe në papajtueshmëri me
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pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi: A.D. me detyrë Drejtor i KVVTP-së për
periudhën 01.01.2014 e në vazhdim.
- Për Akt Konstatimi nr. 7, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit, A.D. me detyrë Drejtor i
Komisionit Vendor, me shkresë nr. 2556 datë 13.12.2017 ka bërë komente dhe shpjegime dhe
konkretisht:
Përsa i përket pjesës në të cilën analizohet dosja në emër të Q.P., ku thuhet se vendimi nr. 2, datë
22.05.2015, KV ka kaluar kompetencat lëndore të dhëna nga ligji nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, duke u shprehur me
vendimin e Revokimit të vendimit nr. 17, datë 05.03.2013 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të
krijimit të AMTP nr. 20735, datë s‟ka, me sipërfaqe 45000m2, në emër të familjes së Q.P., por duhet
të kishte vendosur Pavlefshmërinë absolute të AMTP-së, ju informojmë se: Rastet kur komisioni
vendor shprehet me vendim për pavlefshmëri të plotë apo të pjesshme trajtohen sipas nenit 10 të ligji nr.
9948/2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”,përveç rastit të trajtuar në pikën 2 të këtij neni. Duke qenë se Bashkëthemeluesi Q.P. rezulton
se në zbatim të vendimi nr. 161 i Këshillit të Ministrave, datë 08.04.1993 “Toka dhe rrënjët e ullinjve
u jepen në përdorim anëtarëve të familjes që kanë dorëzuar tokë dhe rrënjë ullinjsh për formimin e
ish ndërmarrjeve bujqësore, por jo më shumë tokë dhe rrënjë ullinjsh sesa kanë dorëzuar”, rezulton
se ky subjekt ka dorëzuar 630 rrënjë ullinjsh për formimin e Ndërmarrjes Bujqësore sipas vërtetimit
të vjetër të pronësisë të datës 18.03.1993 të seksionit të kadastrës, në këto kushte do të konsiderohet
subjekt përfitues të tokës bujqësore. Komisioni Vendor nuk mund të shprehet e vendim për Pavlefshmëri të
Plotë pasi do ti mohoje e drejta për t‟u trajtuar me tokë bujqësore në zbatim të ligjit nr. 7501/1991 “Për
tokën”. Për rastin në fjalë në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave

Administrative të Republikës së Shqipërisë dhe konkretisht në nenin 108, paragrafi i parë, germa d;
ku citohet se: “Përveç rasteve kur ligji vet parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen
domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose tërësisht shkaktojnë revokimin,
shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një akti të mëparshëm, si dhe në nenin 121 e vijues ku
citohet se: “Aktet administrative shfuqizohen ose revokohen me nismën e organit kompetent ose si
rezultat i kërkesës për shqyrtim apo apelimit të palëve të interesuar”.
Në zbatim të kësaj dispozite KV është shprehur me këtë lloj vendimmarrje duke mos cenuar të
drejtën e pronësisë, por duke rregulluar gabimet e konstatuara në vendimin e mëparshëm.Lidhur me
pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe dokumentacioni është pa
numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr.9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Në këtë
inventar janë të pasqyruara sipas radhës të gjitha dokumentat që administrohen në dosje. Ky inventar
është i numerizuar dhe i firmosur nga specialisti/juristi, i cili ka ndjekur ecurinë e dosjes.Përsa i
përket pjesës në të cilën analizohet dosja në emër të R.I., ku thuhet se vendimi nr. 8, datë
22.05.2015, KV ka kaluar kompetencat lëndore të dhëna nga ligji nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, duke u shprehur me
vendimin e Revokimit të vendimit nr. 12, datë 08.10.2012 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të
krijimit të AMTP nr. 21628, datë s‟ka, me sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes së R.I., por duhet
të kishte vendosur Pavlefshmërinë absolute të AMTP-së, ju informojmë se: Rastet kur komisioni
vendor shprehet me vendim për pavlefshmëri të plotë apo të pjesshme trajtohen sipas nenit 10 të ligji nr.
9948/2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, përveç rastit të trajtuar në pikën 2 të këtij neni. Duke qenë se Bashkëthemeluesi R.I. rezulton se
në zbatim të vendimit nr. 161 i Këshillit të Ministrave, datë 08.04.1993 “Toka dhe rrënjët e ullinjve u jepen në
përdorim anëtarëve të familjes që kanë dorëzuar tokë dhe rrënjë ullinjsh për formimin e ish ndërmarrjeve
bujqësore, por jo më shumë tokë dhe rrënjë ullinjsh sesa kanë dorëzuar”, ky subjekt rezulton se ka dorëzuar
67

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
136 rrënjë ullinjsh për formimin e Ndërmarrjes Bujqësore listës së dorëzimit të rrënje të ullinjve të dalë nga
Arkiva e Shtetit, në këto kushte do të konsiderohet subjekt përfitues të tokës bujqësore. Për rastin në fjalë në

zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së
Shqipërisë dhe konkretisht në nenin 108, paragrafi i parë, germa d; ku citohet se: “Përveç rasteve kur
ligji vet parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte
të cilat pjesërisht ose tërësisht shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një
akti të mëparshëm, si dhe në nenin 121 e vijues ku citohet se:“Aktet administrative shfuqizohen ose
revokohen me nismën e organit kompetent ose si rezultat i kërkesës për shqyrtim apo apelimit të
palëve të interesuar”. Në zbatim të kësaj dispozite KV është shprehur me këtë lloj vendimmarrje
duke mos cënuar të drejtën e pronësisë, por duke rregulluar gabimet e konstatuara në vendimin e
mëparshëm.Lidhur me pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe
dokumentacioni është pa numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin
në dorëzim, në papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr.9154 datë
06.11.2003 “Për Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të
dosjes.
Dosja që në disponojmë është në formatin fotokopje pasi dokumentacioni origjinal është dorëzuar
pranë bashkisë vlorë me shkresën nr. 6321 prot., datë 23.12.2015.Përsa i përket pjesës në të cilën
analizohet dosja në emër të I.T., ku thuhet se vendimi nr. 3, datë 22.05.2015, KV ka kaluar
kompetencat lëndore të dhëna nga ligji nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të
krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, duke u shprehur me vendimin e Revokimit të
vendimit nr. 12, datë 08.12.2012 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të krijimit të AMTP nr. 20975,
datë s‟ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të familjes së I.T., por duhet të kishte vendosur
Pavlefshmërinë absolute të AMTP-së, ju informojmë se:Rastet kur komisioni vendor shprehet me
vendim për pavlefshmëri të plotë apo të pjesshme trajtohen sipas nenit 10 të ligji nr. 9948/2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, përveç rastit
të trajtuar në pikën 2 të këtij neni. Duke qenë se Bashkëthemeluesi I.T. rezulton se në zbatim të
vendimit nr. 161 i Këshillit të Ministrave, datë 08.04.1993 “Toka dhe rrënjët e ullinjve u jepen në
përdorim anëtarëve të familjes që kanë dorëzuar tokë dhe rrënjë ullinjsh për formimin e ish
ndërmarrjeve bujqësore, por jo më shumë tokë dhe rrënjë ullinjsh sesa kanë dorëzuar”, ky subjekt
rezulton se ka dorëzuar 23 rrënjë ullinjsh për formimin e Ndërmarrjes Bujqësore sipas vërtetimit të
vjetër të pronësisë të datës 18.03.1993 të seksionit të kadastrës, në këto kushte do të konsiderohet
subjekt përfitues të tokës bujqësore. Për rastin në fjalë në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999
Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë dhe konkretisht në nenin 108,
paragrafi i parë, germa d; ku citohet se: “Përveç rasteve kur ligji vet parashikon dhënien e arsyeve,
duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose tërësisht
shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një akti të mëparshëm, si dhe në
nenin 121 e vijues ku citohet se:“Aktet administrative shfuqizohen ose revokohen me nismën e
organit kompetent ose si rezultat i kërkesës për shqyrtim apo apelimit të palëve të interesuar”. Në
zbatim të kësaj dispozite KV është shprehur me këtë lloj vendimmarrje duke mos cënuar të drejtën e
pronësisë, por duke rregulluar gabimet e konstatuara në vendimin e mëparshëm. Lidhur me pjesën
konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe dokumentacioni është pa
numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr.9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Sqarojme se
dosja që administrohet pranë KV është në formatin fotokopje , pasi dosja origjinale është përcjellë
pranë Drejtorisë së Administrimit të Mbrojtjes së Tokës, me nr. 2004 prot., datë 30.06.2016 ku janë
përmendur i gjithë dokumentacioni i inventarizuar.
Përsa i përket pjesës në të cilën analizohet dosja në emër të L.V., ku thuhet se vendimi nr. 7, datë
22.05.2015, KV ka kaluar kompetencat lëndore të dhëna nga ligji nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e
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vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, duke u shprehur me
vendimin e Revokimit të vendimit nr. 7, datë 08.10.2012 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të krijimit
të AMTP nr. 20830, datë s‟ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të familjes së L.V., por duhet të
kishte vendosur Pavlefshmërinë absolute të AMTP-së, ju informojmë se:Rastet kur komisioni vendor
shprehet me vendim për pavlefshmëri të plotë apo të pjesshme trajtohen sipas nenit 10 të ligji nr.
9948/2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, përveç rastit të trajtuar në pikën 2 të këtij neni. Duke qenë se Bashkëthemeluesi L.V.
rezulton se në zbatim të vendimit nr. 161 i Këshillit të Ministrave, datë 08.04.1993 “Toka dhe rrënjët
e ullinjve u jepen në përdorim anëtarëve të familjes që kanë dorëzuar tokë dhe rrënjë ullinjsh për
formimin e ish ndërmarrjeve bujqësore, por jo më shumë tokë dhe rrënjë ullinjsh sesa kanë
dorëzuar”, ky subjekt rezulton se ka dorëzuar 48 rrënjë ullinjsh për formimin e Ndërmarrjes
Bujqësore sipas vërtetimit të vjetër të pronësisë të datës 18.03.1993 të seksionit të kadastrës, në këto
kushte do të konsiderohet subjekt përfitues të tokës bujqësore. Për ratin në fjalë në zbatim të ligjit nr.
8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave Administrative të Republikës së Shqipërisë dhe
konkretisht në nenin 108, paragrafi i parë, germa d; ku citohet se: “Përveç rasteve kur ligji vet
parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet për të gjitha ato akte të cilat
pjesërisht ose tërësisht shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin ose pezullimin e një akti të
mëparshëm, si dhe në nenin 121 e vijues ku citohet se:“Aktet administrative shfuqizohen ose
revokohen me nismën e organit kompetent ose si rezultat i kërkesës për shqyrtim apo apelimit të
palëve të interesuar”. Në zbatim të kësaj dispozite KV është shprehur me këtë lloj vendimmarrje
duke mos cenuar të drejtën e pronësisë, por duke rregulluar gabimet e konstatuara në vendimin e
mëparshëm.
Lidhur me pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe dokumentacioni
është pa numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr.9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Në këtë
inventar janë të pasqyruara sipas radhës të gjitha dokumentat që administrohen në dosje. Ky inventar
është i numerizuar dhe i firmosur nga specialisti/juristi, i cili ka ndjekur ecurinë e dosjes. Përsa i
përket pjesës në të cilën analizohet dosja në emër të L.Xh., ku thuhet se vendimi nr. 8, datë
22.05.2015, KV ka kaluar kompetencat lëndore të dhëna nga ligji nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, duke u shprehur me
vendimin e Revokimit të vendimit nr. 3, datë 08.10.2012 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të krijimit
të AMTP nr. 20874, datë s‟ka, me sipërfaqe 5000 m2, në emër të familjes së L.Xh., por duhet të
kishte vendosur Pavlefshmërinë absolute të AMTP-së, ju informojmë se: Rastet kur komisioni
vendor shprehet me vendim për pavlefshmëri të plotë apo të pjesshme trajtohen sipas nenit 10 të ligji
nr. 9948/2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”,përveç rastit të trajtuar në pikën 2 të këtij neni.
Duke qenë se Bashkëthemeluesi L.Xh. rezulton se në zbatim të vendimit nr. 161 i Këshillit të
Ministrave, datë 08.04.1993 “Toka dhe rrënjët e ullinjve u jepen në përdorim anëtarëve të familjes që
kanë dorëzuar tokë dhe rrënjë ullinjsh për formimin e ish ndërmarrjeve bujqësore, por jo më shumë
tokë dhe rrënjë ullinjsh sesa kanë dorëzuar”, ky subjekt rezulton se ka dorëzuar 22 rrënjë ullinjsh për
formimin e Ndërmarrjes Bujqësore sipas vërtetimit të vjetër të pronësisë të datës 18.03.1993 të
seksionit të kadastrës, në këto kushte do të konsiderohet subjekt përfitues të tokës bujqësore. Për
rastin në fjalë në zbatim të ligjit nr. 8485, datë 12.05.1999 Kodi i Procedurave Administrative të
Republikës së Shqipërisë dhe konkretisht në nenin 108, paragrafi i parë, germa d; ku citohet se:
“Përveç rasteve kur ligji vet parashikon dhënien e arsyeve, duhet të jepen domosdoshmërish arsyet
për të gjitha ato akte të cilat pjesërisht ose tërësisht shkaktojnë revokimin, shfuqizimin, modifikimin
ose pezullimin e një akti të mëparshëm, si dhe në nenin 121 e vijues ku citohet se: “Aktet
administrative shfuqizohen ose revokohen me nismën e organit kompetent ose si rezultat i kërkesës
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për shqyrtim apo apelimit të palëve të interesuar”. Në zbatim të kësaj dispozite KV është shprehur
me këtë lloj vendimmarrje duke mos cenuar të drejtën e pronësisë, por duke rregulluar gabimet e
konstatuara në vendimin e mëparshëm.
Lidhur me pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe dokumentacioni
është pa numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Në këtë
inventar janë të pasqyruara sipas radhës të gjitha dokumentat që administrohen në dosje. Ky inventar
është i numerizuar dhe i firmosur nga specialisti/juristi, i cili ka ndjekur ecurinë e dosjes.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Së pari: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 2, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 17, datë
05.03.2013 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, datë s’ka, me sipërfaqe 45000 m2,
në emër të familjes të Q.P., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim
administrativ në themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar më shumë se norma për
frymë një sipërfaqe prej 5850 m2, nuk ka ushtruar detyrën e saj për të verifikuar me anë të topografit
krahasimin e planvedosjes së AMTP-së me hartat që administrohen në ZVRPP dhe DAMT, apo edhe
në terren, të cilën KV ka për detyrë ta verifikoj. KV në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe
në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM
nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar. KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të kishte
dalë me vendim “Revokim”por duhet të kishte vendosur pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20735,
datë s’ka, me sipërfaqe 45000 m2.
Së dyti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 3, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 12, datë
08.12.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, datë s’ka, me sipërfaqe 3100 m2, në emër të
familjes të I.T., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel
nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar tokë në ngastrën me nr. 203, në zërin kadastral
“Pyll”. KV në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të komptencave ligjore të
dhëna nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve
të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar. KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të kishte dalë me vendim “Revokim” por
duhet të kishte vendosur pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20975, datë s’ka, me sipërfaqe 3100
m2, në emër të familjes bujqësore të M.T.
Së treti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 4, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 13, datë
05.03.2013 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, me sipërfaqe 4500 m2, në emër
të familjes të Refat Isufi, KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel për të analizuar dhe
shqyrtuar të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes së tokës në pronësi,
në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga
ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
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shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.
Së katërti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 7, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 7, datë
08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, datë s’ka, me sipërfaqe 10000 m2, në emër të
familjes të L.V., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel
nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar më shumë tokë me sipërfaqe prej 2750 m 2.
Vendimi për “Revokim”, është një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna
nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar. KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk duhet të kishte dalë me vendim“Revokim”,por
duhet të kishte vendosur pavlefshmërinë absolute të AMTP nr. 20830, datë s’ka, me sipërfaqe 10000
m2, në emër të familjes të L.V..
Së pesti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, ka
hartuar vendimin nr. 8, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr. 3, datë
08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me sipërfaqe 5000 m2, në emër
të familjes të L.Xh., KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel për të analizuar dhe
shqyrtuar të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes së tokës në pronësi,
në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave ligjore të dhëna nga
ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar. Vendimi “Revokim”, është në kapërcim të tagrit të KV pasi ligji nuk i njeh të drejtën e
Revokimit pa marr një vendimmarrje sa përcaktuar në nenin 9 e në vijim të ligji nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar dhe akteve të tjera nënligjore të dala në zbatim të këtij ligji.
Së Gjashti: Në lidhje me inventarizimin e dosjeve shpjegimet merren në konsideratë.
7. 5. Për Auditim mbi auditimin e vendimeve të marra për rikonfirmim e Akteve të Marrjes së
Tokës në Pronësi (AMTP), për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017.
Mbi auditimin e ushtruar në Institucionin e Prefektit të Qarkut, në bazë të programit të auditimit nr.
1028/1, datë 09/10/2017, mbajtur në datë 16.11.2017, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
1) Dosjet e vendimeve të Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017, për rikonfirmim, AMTP.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në dispozicion për ankesat dhe kërkesat e paraqitura nga
shtetas dhe struktura shtetërore, në lidhje me pronësinë mbi tokën bujqësore dhe veprimtarinë e kryer
nga ish-komisionet e ndarjes së tokës rezulton se nga Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë, për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017, janë marrë 12
vendime, për rikonfirmim, AMTP, nga të cilat u audituan 10 vendime për sipërfaqen 79850 m2, pasi 2
vendime të Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut Vlorë me
kërkesë nr 7057/1, datë 06.10.2017 dhe nr. 7126/1, datë 23.10.2017 të Komisionit Qeveritarë të Tokës,
Sekretariati Teknik janë për verifikim.
Pasqyra e vendimeve Rikonfirmim AMTP për periudhën 01.07.2014 deri më 30.09.2017
Vendim
Sipërfaqa
Njësia vendore
Nr.
Emëri e mbiemër
Në m2
Nr.
Datë
1 L.
S.
1 22.05.2015
10000 Bashkia Vlorë
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2
3
4
5
6
7
8
9
10

T.
M.
G.
S.
S.
N.
R.
A.
B.

H.
T.
R.
P.
R.
B.
N.
H.
K.

6
9
11
12
13
17
18
19
22

22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
22.05.2015
10.02.2016
10.02.2016
10.02.2016

20500
5000
7000
1600
4500
7500
6750
13200
3800

Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë
Bashkia Vlorë

Nga pasqyra më sipër u audituan dosjet përkatëse që lidhen me 10 vendimet e marra nga Komisioni
Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për rikonfirmim të AMTP për sipërfaqen 79850 m2, të
cilat po i trajtojmë më poshtë:
- Dosja e vendimit nr. 1, datë 22.05.2015;
Me kërkesë nr. 2954 prot. datë 20.10.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21645, datë 15.10.1996, në emër të familjes së L.S., Bashkia
Vlorë, me sipërfaqe 10000 m2, Bashkëthemelues.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 1, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21645, datë 15.10.1996, në
emër të familjes L.S., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 10000 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21645, datë 15.10.1996, me
sipërfaqe 10000 m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas shkresës me nr.
1191/1, datë 28.04.2005 e Drejtorisë së Përgjithshme të Arkivave Tiranë dhe vërtetim pronësie datë
12.08.1993 nga Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti se L.S. ka pasur në
pronësi 459 rrënjë ullinj të cilët janë dorëzuar për krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues.
Sipas certifikatës së gjendjes familjare të viti 1930 dhe asaj të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje
ka 4 persona dhe sipas certifikatës së gjendjes familjare të datës 01.10.1992, J.S. anëtarë i trungut
familjarë rezulton të jetë banor i Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me shkresë nr. 2245/1, datë
03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në sektorin “P.M.” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21645, datë 15.10.1996, me sipërfaqe 10000 m2 formalisht i përmban elementët
e formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi. Nga
auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
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pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
-Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e
kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 4 vite e 7 muaj më vonë se kërkesa e ardhur nga SAMT
Këshilli i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë”. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi E.T., antare e Komisionit
Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri shtator 2017 dhe A.D. me
detyrë Drejtore e Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e
në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 6, datë 22.05.2015;
Me kërkesë nr. 2961 prot. datë 08.11.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21055, datë s‟ka, në emër të familjes së T.H., Bashkia Vlorë, me
sipërfaqe 20500 m2, Bashkëthemelues.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 6, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21055, datë s‟ ka, në emër të
familjes T.H., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 20500 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21055, datë s‟ ka, me sipërfaqe
20500 m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas vërtetimit pronësie datë
03.09.1993 nga Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti se T.H. ka pasur në
pronësi 229 rrënjë ullinj të cilët janë dorëzuar për krijimin e Nd. Bujqësore “U. Vlorë” si
bashkëthemelues. Sipas certifikatës së gjendjes familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka
8 persona dhe me datë 01.10.1992, kanë dorëzuar certifikatë 5 anëtar të trungut familjarë banor të
Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me shkresë nr. 2245/1, datë 03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton
se norma për frymë në sektorin “P.M.” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21055, datë s‟ ka, me sipërfaqe 20500 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr.2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
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pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
Nga auditimi rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 4 vite e 7 muaj më vonë se
kërkesa e ardhur nga SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948,
datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit
dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi Erjona
Toslluku, antare e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014
deri shtator 2017 dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të
Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 9, datë 22.05.2015;
Me kërkesë të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik nr. 1957 prot. datë 24.04.2013,
me objekt: rishqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21563, datë s‟ka, në emër të familjes së
M.T., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 5000 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 9, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21563, datë s‟ ka, në emër të
familjes M.T., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 5000 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21563, datë s‟ ka, me sipërfaqe 5000
m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas vërtetimit datë 04.08.1993 nga
Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti se M.T. ka pasur në pronësi 40 rrënjë
ullinj të cilët janë dorëzuar për krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues. Sipas certifikatës së
gjendjes familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 8 persona dhe me datë 01.10.1992,
kanë dorëzuar certifikatë 2 anëtarë të trungut familjarë banor të Bashkisë Vlorë për këtë periudhë.
Me shkresë nr. 2245/1, datë 03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në sektorin
“P.M.” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21563, datë s‟ ka, me sipërfaqe 5000 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të ktij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
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pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
Nga auditimi rezulton Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 2 vite më vonë se kërkesa e
ardhur nga Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik, veprim në papajtueshmëri me ligjin
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14,
pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve
të Pronësisë”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi S.L.,
antare e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 e në
vazhdim dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për
periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 11, datë 22.05.2015;
Me kërkesë të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik nr. 1952, datë 24.04.2013, me
objekt: rishqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21067, datë 22.05.2000, në emër të familjes
së G.R., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 7000 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 11, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21067, datë 22.05.2000, në emër
të familjes G.R., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 7000 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21067, datë 22.05.2000, me
sipërfaqe 7000 m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes.. Sipas certifikatës së
gjendjes familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 5 persona dhe me datë 01.10.1992,
kanë dorëzuar certifikatë 2 anëtar të trungut familjarë banor të Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me
shkresë nr. 2245/1, datë 03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në sektorin “F.Ç.”
2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21067, datë 22.05.2000, me sipërfaqe 7000 m2 formalisht i përmban elementët
e formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
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Nga auditimi rezulton Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 2 vite më vonë se kërkesa e
ardhur nga Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik, veprim në papajtueshmëri me ligjin
nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14,
pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve
të Pronësisë” . Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi M.S.,
antar i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri
22.12.2015, larguar nga puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor tëVlerësimit të
Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 12, datë 22.05.2015;
Me kërkesë të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik nr. 1956 prot. datë 24.04.2013,
me objekt: rishqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21227, datë s‟ka, në emër të familjes së
S.P., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 1600 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 12, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21227, datë 22.05.2000, në
emër të familjes S.P., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 1600 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21227, datë s‟ka, me sipërfaqe 1600
m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas certifikatës së gjendjes familjare
të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 2 persona dhe me datë 01.10.1992, kanë dorëzuar
certifikatë 1 anëtar të trungut familjarë banor të Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me shkresë nr.
2245/1, datë 03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në sektorin “F.Ç.” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21227, datë s‟ka, me sipërfaqe 1600 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të ktij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
Nga auditimi rezulton Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 2 vite më vonë se kërkesa e
ardhur nga Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik, veprim në papajtueshmëri me ligjin
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nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e
funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14,
pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve
të Pronësisë”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi M.S.,
antar i Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri
22.12.2015, larguar nga puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor tëVlerësimit të
Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 13, datë 22.05.2015;
Me kërkesë nr. 2958 prot. datë 08.11.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21294, datë s‟ka, në emër të familjes së S.R., Bashkia Vlorë, me
sipërfaqe 4500 m2, Bashkëthemelues.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 13, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21294, datë s‟ ka, në emër të
familjes S.R., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 4500 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21294, datë s‟ ka, me sipërfaqe 4500
m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas certifikatës së lëshuar nga zyra e
Hipotekave Vlorë rezulton se familja e Skënder Ramës ka dorëzuar 30 rrënjë ullinj për krijimin e NB
dhe KB në Seksionin e Bujqësisë Qendër Vlorë dhe 5 vreten tokë. Sipas certifikatës së gjendjes
familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 22 persona dhe me datë 01.10.1992, kanë
dorëzuar certifikatë 2 anëtar të trungut familjarë banor të Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me
shkresë nr. 2245/1, datë 03.08.2009 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në sektorin
“P.M.” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21294, datë s‟ ka, me sipërfaqe 4500 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
Nga auditimi rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 4 vite e 7 muaj më vonë se
kërkesa e ardhur nga SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948,
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datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit
dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi M.S.,
antar i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri
22.12.2015, larguar nga puna, A.L., Juriste antare e Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të
Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri 09.05.2016, larguar nga puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e
Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 17, datë 22.05.2015;
Me kërkesë të Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik nr. 1953 prot. datë 24.04.2013,
me objekt: rishqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21706, datë 20.06.1999, në emër të
familjes së N.B., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 7500 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 17, datë 22.05.2015
dhe ka vendosur rikonfirmimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21706, datë 20.06.1999, në emër
të familjes N.B., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 7500 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21706, datë 20.06.1999, me
sipërfaqe 7500 m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas kopjes së listës së
përgjithshme të Arkivit Qendror të Shtetit mbi listën e pronarëve që kanë dorëzuar rrënjë ullinj
vërtetohet fakti se ka dorëzuar 40 rrënjë ullinj për krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues.
Sipas certifikatës së gjendjes familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 6 persona dhe me
datë 01.10.1992, kanë dorëzuar certifikatë 3 anëtar të trungut familjarë banor të Bashkisë Vlorë për
këtë periudhë.
Meqenëse AMTP nr. 21706, datë 20.06.1999, me sipërfaqe 7500 m2 formalisht i përmban elementët
e formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
Nga auditimi rezulton se Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, shqyrtimin e kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 4 vite e 7 muaj më vonë se
kërkesa e ardhur nga Komisionit Qeveritarë të Tokës, Sekretariati Teknik, veprim në papajtueshmëri
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me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen,
mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar
dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i
Vlerësimit të Titujve të Pronësisë”. Për veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet
me përgjegjësi M.S., antar i Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën
01.01.2014 deri shkurt 2016, larguar nga puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor të
Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 18, datë 10.02.2016;
Me kërkesë nr. 1680 prot. datë 30.06.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21145, datë s‟ka, në emër të familjes së R.N., Bashkia Vlorë, me
sipërfaqe 6750 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 18, datë 10.02.2016
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21145, datë s‟ka, në emër të
familjes R.N., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 6750 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21145, datë s‟ka, me sipërfaqe 6750
m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas kopjes së listës së përgjithshme të
Arkivit Qendror të Shtetit mbi listën e pronarëve që kanë dorëzuar rrënjë ullinj dhe vërtetim pronësie,
nga Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti se ka dorëzuar 184 rrënjë ullinj për
krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues. Sipas certifikatës së gjendjes familjare të vitit 19451950 rezulton se kjo familje ka 7 persona dhe sipas certifikatës së gjendjes familjare të datës
01.10.1992, janë 4 anëtar të trungut familjarë rezulton të jenë banor i Bashkisë Vlorë për këtë
periudhë. Me shkresë nr. 2450/1, datë 13.12.2011 e Bashkisë Vlorë vërteton se norma për frymë në
zonën “Centrale” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21145, datë s‟ka, me sipërfaqe 6750 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
-Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e
kërkesës e ka bërë me datë 22.05.2015, pra 5 vite e 7 muaj më vonë se kërkesa e ardhur nga SAMT
79

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
Këshilli i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë”. Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi M.S., antar i Komisionit
Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri shkurt 2016, larguar nga
puna, A.L., antare e Komisionit Vendor tëVlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën
01.01.2014 deri 15.05.2016, larguar nga puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor të
Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 19, datë 10.02.2016;
Me kërkesë nr. 1680, datë 30.06.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21071, datë s‟ka, në emër të familjes së A.H., Bashkia Vlorë, me
sipërfaqe 13200 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 19, datë 10.02.2016
dhe ka vendosur rikonfirmimin e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21076, datë s‟ka, në emër të
familjes A.H., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 13200 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21071, datë s‟ka, me sipërfaqe
13200 m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas kopjes së listës së
përgjithshme të Arkivit Qendror të Shtetit mbi listën e pronarëve që kanë dorëzuar rrënjë ullinj dhe
vërtetim pronësie datë 23.08.1993, nga Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti
se ka dorëzuar 227 rrënjë ullinj për krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues. Sipas certifikatës
së gjendjes familjare të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 7 persona dhe sipas certifikatës së
gjendjes familjare të datës 01.10.1992, janë 6 anëtarë të trungut familjarë rezulton të jenë banor i
Bashkisë Vlorë për këtë periudhë. Me shkresë nr. 2450/1, datë 13.12.2011 e Bashkisë Vlorë vërteton
se norma për frymë në zonën “Centrale” 2650 m2.
Meqenëse AMTP nr. 21071, datë s‟ka, me sipërfaqe 13200 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të këtij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ishkooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
80

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
-Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin e
kërkesës e ka bërë me datë 10.02.2016, pra 5 vite e 7 muaj më vonë se kërkesa e ardhur nga SAMT
Këshilli i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për
organizimin dhe funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë” . Për
veprimet dhe mos veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi A.L., antare e Komisionit
Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri 09.05.2016, larguar nga
puna dhe A.D. me detyrë Drejtore e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për
periudhën viti 2014 e në vazhdim.
- Dosja e vendimit nr. 22, datë 10.02.2016;
Me kërkesë nr. 175, datë 27.01.2010, SAMT Këshilli i Qarkut Vlorë , me objekt: shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21695, datë s‟ka, në emër të familjes së B.K., Bashkia Vlorë, me
sipërfaqe 3800 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, ka hartuar vendimin nr. 22, datë 10.02.2016
dhe ka vendosur rikonfirmimin e e vlefshmërisë ligjore të AMTP nr. 21695, datë s‟ka, në emër të
familjes B.K., Bashkia Vlorë, me sipërfaqe 3800 m2.
Nga auditimi i dokumentacionit në dosje rezulton se AMTP nr. 21695, datë s‟ka, me sipërfaqe 3800
m2 formalisht i përmban elementët e formës dhe përmbajtjes. Sipas kopjes së listës së përgjithshme të
Arkivit Qendror të Shtetit mbi listën e pronarëve që kanë dorëzuar rrënjë ullinj dhe vërtetim pronësie
datë 12.03.1993, nga Seksioni i Kadastrës, Këshilli i Qarkut Vlorë vërtetohet fakti se ka dorëzuar 38
rrënjë ullinj për krijimin e NB “U. Vlorë” si bashkëthemelues. Sipas certifikatës së gjendjes familjare
të vitit 1945-1950 rezulton se kjo familje ka 10 persona dhe sipas certifikatës së gjendjes familjare të
datës 01.10.1992, janë 1 anëtarë të trungut familjarë rezulton të jenë banor i Bashkisë Vlorë për këtë
periudhë.
Meqenëse AMTP nr. 21695, datë s‟ka, me sipërfaqe 3800 m2 formalisht i përmban elementët e
formës dhe përmbajtjes, KV vendos shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të AMTP, sipas
kreut II, pika 2 të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të
verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” dhe kërkon
dokumentacionin e përcaktuar në shkronjat a, b dhe c të pikës 2, të kreut A, të ktij udhëzimi.
Nga auditimi rezulton se në dosjen e vendimit të mësipërm mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 1.8.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4 të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për
shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b, nënpika ii të UKM nr. 2, datë
13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë
e kërkojnë individë a institucione”.
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- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, shqyrtimin
e kërkesës e ka bërë me datë 10.02.2016, pra 6 vite më vonë se kërkesa e ardhur nga SAMT Këshilli
i Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr.
1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë” . Për veprimet dhe mos
veprimet e konstatuar më sipër ngarkohet me përgjegjësi E. T., antare e Komisionit Vendor të
Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën 01.01.2014 deri shtator 2017 dhe A.D. me detyrë
Drejtore e Komisionit Vendor të Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për periudhën viti 2014 e në
vazhdim
Për Akt Konstatimi nr. 8, datë 16.11.2017 dhe Projektraportin e Auditimit, A.D. me detyrë Drejtor i
Komisionit Vendor, O.Z., S.L., P.G., E.D., E.D., me detyrë anetar të KV me shkresë nr. 2556 datë
13.12.2017 kanë bërë komente dhe shpjegime dhe konkretisht:
Për vendimin nr. 1, datë 22.05.2015, nr. 6, datë 22.05.2015, nr. 9, datë 22.05.2015, nr. 11, datë
22.05.2015, nr. 12, datë 22.05.2015, nr. 13, datë 22.05.2015, nr. 17, datë 22.05.2015, nr. 18, datë
10.02.2016, nr. 19, datë 10.02.2016, nr. 22, datë 10.02.2016,
Përsa i përket pjesës në të cilën thuhet që në dosje mungon informacioni i kryetarit të
komunës/bashkisë përkatëse, të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës bujqësore, të
vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo
më 01.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më 01.08.1991, për
ish-kooperativat bujqësore, apo më 01.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është
lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që
verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në Këshillin e Qarkut sipas
shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e
marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion
për t'u ndarë më 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 01.10.1992, për ish-ndërmarrjet
bujqësore, nuk qëndron pasi në dosje gjendet e provuar se kërkesa drejtuar Bashkisë Vlorë si dhe
Këshillit të Qarkut , jo vetëm që është kryer në përputhje me Udhëzimin nr. 2, datë “Për mënyrën e
verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë
a institucione”, por janë kryer në mënyrë të përsëritur (Bashkëlidhur kërkesat për informacion
drejtuar DAMT dhe Bashkisë Vlorë).
Përsa i përket pjesës që vendimmarrjet janë marrë me vonesë, ky pretendim nuk qëndron pasi në
dosje gjendet e provuar në mënyrë shkresore që ka pasur mangësi në dokumentacionin që plotëson
dosjen dhe përkatësisht në plan vendosje si dhe në certifikatat e përfituesve në përputhje me ligjin.
Ky argument vërtetohet me korenspodencat të cilat janë të ripërsëritura Sa më sipër pa u plotësuar
dosja me të gjitha dokumentacionin e kërkuar nga ligji KV nuk mund të shprehet me vendim marrje.
Lidhur me pjesën konstatuese në të cilën citohet se dosja është pa invenstarizuar dhe dokumentacioni
është pa numëruar për çdo fletë, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim, në
papajtueshmëri me gërmën dh), nenin 9, 36, 40 dhe 64 të ligjit nr. 9154 datë 06.11.2003 “Për
Arkivat”, sqarojmë se dosja përmban inventarin e numerizuar në faqen e parë të dosjes. Në këtë
inventar janë të pasqyruara sipas radhës të gjitha dokumentat që administrohen në dosje. Ky inventar
është i numerizuar dhe i firmosur nga specialisti/juristi, i cili ka ndjekur ecurinë e dosjes.
Sipas VKM nr. 1269, datë 17.9.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e
përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” pika III. Përbërja, mënyra e funksionimit, detyrat dhe
përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë (KV) nuk parashikohen në
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mënyrë specifike mbajtja e dosjes me numër fletësh progresiv. Po kështu sipas rregullores së
brendshme të K.V-së neni 4 i cili citon detyrat e anëtarëve të Komisionit Vendor nuk e parashikon
mbajtjen e dosjeve me numër fletësh progresiv. Bashkëlidhur kësaj shkrese korenspodencat e
përsëritura me Bashkinë Vlorë si dhe me D.A.M.T si dhe fleta e inventarit.
Qëndrimet e Audituesit Shtetërorë të KLSH -së:
Në lidhje me komentet e bëra nga subjekti i audituar, sqarojmë se:
Së pari: Në aktkonstatim e mbajtur ne si grup auditimi jemi shprehur se 10 raste të vendimeve për
rikonfirmimin e AMTP, me sipërfaqe 79850 m2, në dosjen e vendimeve mungon informacioni i
kryetarit të komunës/bashkisë përkatëse të cilit i kërkohet: sipas shkronjës a, sipërfaqja e tokës
bujqësore, të vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave, më 01.08.1991, për ish-kooperativat
bujqësore, apo më 1.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore, numri i frymëve , sipas fshatrave, më
01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore apo më 01.10.1992 për ish-ndërmarrjet bujqësore,
konfirmimi nëse është lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës
bujqësore, sipas aktit që verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe informacioni i SAMT në
Këshillin e Qarkut sipas shkronjës b, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja
e përcaktuar në aktin e marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo
shqyrtim, vënë në dispozicion për t'u ndarë më 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më
01.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore
Së dyti: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, në 10
raste shqyrtimin e kërkesave të ardhura nga institucione të ndryshme ka bërë jashtë afateve ligjore,
veprim në papajtueshmëri me ligjin nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, VKM nr. 1269, datë 17.09.2008
“Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të
ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”të ndryshuar dhe nenin 14, pika 1, të rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Komisionit Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë” .
Së treti: Në lidhje me inventarizimin e dosjeve shpjegimet merren në konsideratë.
8. Të tjera që rezultojnë gjatë auditimit
Gjatë auditimit nuk rezultuan probleme të ndryshme.
Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë:
IV. GJETJE REKOMANDIME
A. MASA ORGANIZATIVE
1 - Gjetje nga auditimi: Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, nuk ka plotësuar organikën dhe
strukturën me numrin e punonjëseve. Organikën dhe strukturën nga 30 punonjës të miratuar e ka
plotësuar me 17 punonjës nga të cilët 4 punonjës nuk janë nëpunës të shërbimit civil. Për 13 vende të
lira pune plotësimi ka vazhduar nëpërmjet DAP, por deri me datë 30.09.2017, struktura rezulton e
paplotësuar, veprim në papajtueshmëri me ligji nr. 8927, datë 25.07.2002 “Për Prefektin”, i
ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 7-9, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1 - Rekomandim: Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë të marrë masa, të plotësojë strukturën
organike me numrin e punonjëseve sipas organikës dhe strukturës së miratuar.
Në vijimësi
2 - Gjetje nga auditimi: Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, për punonjës të cilët janë larguar nga
puna nuk ka likuiduar vendimin e gjykatës nr. 2403, datë 12.11.2010, në vlerën 621180 lekë dhe
vendimin nr. 773, datë 18.05.2016 në vlerën 434,600 lekë, veprim në papajtueshmëri me pikën 3
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neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar
(Trajtuar hollësisht në faqet 14-19, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1- Rekomandimi: Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë të marrë masa, të bëjë likuidimin e
vendimeve të gjykatës për punonjësit e larguar nga puna.
Në vijimësi
3 - Gjetje nga auditimi: Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, për vitin 2012, 2013, 2014, 2015,
2016 ka paguar kamat vonesa ndaj OSHE për fatura të prapambetura në vlerën 84,547 lekë, veprim
në papajtueshmëri me germën gj pika 3 neni 12, të ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 19-20, të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
3.1 - Rekomandimi: Institucioni i Prefektit të Vlorë të marrë masa, në analizë pagesën e
kamatëvonesës për energjinë elektrike, duke përcaktuar shkaqet dhe personat përgjegjës.
Në vijimësi
4 - Gjetje nga auditimi: Në Institucionin e Prefekti të Qarkut Vlorë, llogaria 468 “debitorë të
ndryshëm” paraqitet vlerën 659,884 lekë, që përfaqësojnë detyrime të lindura nga vjedhja e një
makine në vitin 1997 dhe detyrime të punonjëseve, veprim në papajtueshmëri me pika 3 neni 12, të
ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar (Trajtuar
hollësisht në faqet 20-22, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
4.1 - Rekomandim: Institucioni i Prefektit të Vlorë të marrë masa, të kërkojë në rrugë ligjore dhe
administrative arkëtimin e vlerës 659,884 lekë.
Në vijimësi
5 - Gjetje nga auditimi: Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, nuk ka kërkuar nga ZVRPP Vlorë,
pajisjen me certifikatë pronësie të objekteve të ndërtimit të cilat i kanë kaluar në pronësi, veprim në
papajtueshmëri me VKM nr. 271 datë 21.04.2010 “Për miratimin e listës së Inventarit të pronave të
Paluajtshme Shtetërore, i kanë kaluar në përgjegjësi administrimi Ministrisë së Brendshme, për
Nënprefektin Sarandë dhe Administratën e tij” (Trajtuar hollësisht në faqet 25-26, të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
5.1 - Rekomandim: Prefekti Qarkut Vlorë të marrë masat, të bëjë regjistrimin e objekteve të
ndërtimit në ZVRPP Vlorë dhe pajisjen me certifikatë pronësie.
Në vijimësi
6 - Gjetje nga auditimi: Institucioni i Prefekti të Qarkut Vlorë, në 9 procedura prokurimi me vlerë
381,000 lekë (me tvsh), nuk janë përmbush rregullat e caktuara, si dhe nuk janë marr në dorëzim
aktivet afatgjata dhe afatshkurta, veprim në papajtueshmëri me nenin 1, 2 dhe 24, të ligjit nr. 9643,
datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, dhe kreu V, pika 1/a dhe pika 4/h, të VKM nr.
1, datë 10.01.2007 “Për rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, me pikën 2/a Kreu VI, të VKM
nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” (Trajtuar hollësisht në faqet
26-32, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
6.1- Rekomandimi: Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë të marrë masa, të eliminojë praktikat që
çojnë në efektivitet të ulët të prokurimeve për mallra e shërbime, si dhe të përcaktoj gjurmën
standarde të prokurimit të blerjeve me vlera të vogla.
Në vijimësi
7 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor për Verifikimin e Titujve të Pronësisë pranë Institucionit
të Prefektit të Qarkut Vlorë, procesverbalin e mbledhjeve nuk është i sekretuar nga Zyra e Protokoll
Arkivës të Institucionit të Prefektit të Qarkut Vlorë. Në procesverbal nuk janë regjistruar
problemat e trajtuar nga relatori i çështjes, nuk janë regjistruar diskutimet e anëtarëve të
komisionit, të cilët janë të detyruar të shprehin mendimet e tyre në lidhje me çështjen që
relatohen në komisioni.
Prefekti i Qarkut, në asnjë rast nuk rezulton të ketë thirrur në mbledhjen e komisionit drejtues
të institucioneve shtetërore, që ushtrojnë veprimtari në juridiksionin e qarkut, drejtues të
84

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raport Përfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Institucionin e
Prefektit të Qarkut Vlorë”
qeverisjes vendore, të cilët kanë lidhje dhe informacion me çështjet konkrete, që shqyrtohen në
mbledhjen e komisionit vendor.
Komisioni Vendor, për periudhën 01.07.2014 deri me datë 31.12.2014, nuk ka zhvilluar asnjë
mbledhje dhe nuk ka marrë asnjë vendim në lidhje me kërkesat e ardhur nga individ dhe
institucione shtetërore, apo me kontrollet e ushtruara drejtpërsëdrejti, me nismën e vet.
Komisioni Vendor sipas procesverbalit të mbledhjes date 22.05.2015, nuk ka zbardhur vendimin për
shfuqizim të pjesshëm të AMTP-së nr. 21231, pa datë me sipërfaqe 3900 m2 në pronësi shtet, dhe sipas
procesverbalit të mbledhjes datë 14.09.2017, nuk ka zbardhur vendimi për pavlefshmëri të plotë të
AMTP-së nr. 155, datë 20.03.2000 me sipërfaqe 9680 m2 në pronësi shtet, veprim në papajtueshmëri me

nenin 16 pika 4, të ligjit nr. 8480, datë 27.05.1999 “Për funksionimin e organeve kolegjiale të
administratës shtetërore dhe enteve publike“ dhe germën a, b pika 6, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 32-34, të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
7.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë masa, që
procesverbalin e mbledhjeve ta sekretoi nga Zyra e Protokoll Arkivës të Institucionit të Prefektit të
Qarkut Vlorë, si dhe të regjistroj diskutimet e anëtarëve të komisionit, të cilët janë të detyruar të
shprehin mendimet e tyre në lidhje me çështjen që relatohen në komisioni.
7.2 - Rekomandim: Prefekti i Qarkut, të thërras në mbledhjen e komisionit drejtues të
institucioneve shtetërore dhe të qeverisjes vendore, të cilët kanë lidhje dhe informacion me
çështjet konkrete që shqyrtohen në mbledhjen e Komisionit Vendor.
Komisioni Vendor, të zhvilloj mbledhje çdo muaj dhe të marrë vendime në lidhje me kërkesat e
ardhur nga individ dhe institucione shtetërore, si dhe të fillojë kontrollet e ushtruara drejtpërsëdrejti,
me nismën e vet.
7.3 - Rekomandim: Komisioni Vendor të zbardh vendimin për shfuqizim të pjesshëm të AMTP-së
nr. 21231, pa datë me sipërfaqe 3900 m2 në pronësi shtet, dhe të zbardh vendimin për pavlefshmëri
të plotë të AMTP-së nr. 155, datë 20.03.2000 me sipërfaqe 9680 m2 në pronësi shtet.
Menjëherë
8 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për 13 vendime me
sipërfaqe 51152 m2, të cilët kanë marrë formë të prerë nga gjykata, si dhe për 6 vendime me
sipërfaqe 42530 m2, të cilët nuk kanë marrë forme të prerë nga gjykata, nuk ka bërë kallëzim
penal në organet e drejtësisë, ndaj anëtareve të komisioneve të ndarjes së tokës të fshatrave, pasi
kanë tejkaluar kompetencat ligjore, të cilët kanë sjellë, për pasojë, me efekt dhe dëmtimin e
rëndë të interesave të shtetit, duke ndarë tokë bujqësore mbi normën për frymë apo duke mos qenë
punonjës të ish-NB-së me datë 01.10.1992, veprim në papajtueshmëri me nenin 15, të ligjit nr. 9948,
datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 34-53, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
8.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë masa, të bëjë
kallëzim penal në organet e drejtësisë, ndaj anëtarëve të komisionit të ndarjes së tokës në fshat, të
cilët pasi kanë tejkaluar kompetencat ligjore, kanë sjelle, dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit,
duke ndarë tokë bujqësore mbi normën për frymë.
Në vijimësi
9 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë për 6 raste, që i
përket periudhës 2013, nuk ka hartuar Informacionin përmbledhës dhe Projektvendimin për
dosjet e shqyrtuara, të ballafaquara e të diskutuara me subjektin e interesuara në lidhje me
vlefshmërinë ligjore të AMTP-ve, veprim në papajtueshmëri me germën a pika 6 kapitulli III, të
VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e
strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
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pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 34-53, të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
9.1 - Rekomandim: Vendimmarrja e Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë
masa, të hartoj Informacion përmbledhës dhe Projektvendimin përkatës për çështjet dhe vendimet e
marra.
Në vijimësi
10 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në 13 vendime me
sipërfaqe 51152 m2, nuk ka marrë në dorëzim tokën bujqësore të liruar që përdoret në mënyrë
të paligjshme nga persona fizikë dhe juridik të cilët e kanë përfituar në kundërshtim me ligjin,
nuk ka hartuar marrëveshje ku të përcaktonte se tokën nuk e përdorë, por e ka lënë të lirë, si dhe nuk
ka nxjerrë urdhër ekzekutimi për tokën e lirë në pronësi shtet. Komisioni Vendor tokën
bujqësore e ka dorëzuar në DAMT në Qarkun Vlorë (DAMT), në mënyrë fiktive, pasi toka e
përfituar në mënyrë të paligjshme vazhdon të përdoret nga personat fizikë dhe juridik, veprim në
papajtueshmëri me pikën 2 nenin 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe
përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 34-53, të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
10.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë të dorëzoj
tokën e liruar që përdoret në mënyrë të paligjshme nga persona fizikë dhe juridik të cilët e kanë
përfituar në kundërshtim me ligjin, si dhe të hartoj marrëveshje dhe të nxjerrë urdhër ekzekutimi
për tokën e lirë në pronësi shtet.
10.2 - Rekomandim: Të eliminohen në të ardhmen praktikat të mos marrjes në dorëzim të tokës
bujqësore nga persona fizikë dhe juridik të cilët e kanë përfituar në kundërshtim me ligjin.
Menjëherë
11 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë në 29 raste, shqyrtimin e kërkesave të ardhura nga subjektet private dhe institucionet
shtetërore e ka bërë jashtë afatit ligjor, veprim në papajtueshmëri me nenin 9, pika 2, të ligjit nr.
9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 34-53, të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
11.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, të marrë masa, që shqyrtimin e kërkesave të ardhura nga subjektet private dhe
institucionet shtetërore ti bëjë brenda afatit ligjor.
Menjëherë
12 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë nuk ka filluar
kontrollin e drejtpërdrejtë, të ushtruar me nismën e vet, edhe për 23 familjet që kanë përfituar
tokë bujqësore në fshatin Risili, duke mos qenë punonjës në ish-NB me datë 01.10.1992, sipas
listës të dërguar nga ish-Komuna Shushicë, me shkresë nr. 75, datë 19.03.2010, dërguar në
Komisionin Vendor pranë Prefektit të Qarkut Vlorë, veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8, të
ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 34-37, të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
12.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë masa, të filloj
kontrollin e drejtpërdrejtë, të ushtruar me nismën e vet, për 23 familjet që kanë përfituar tokë
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bujqësore në fshatin Risili, duke mos qenë punonjës në ish-NB me datë 01.10.1992, dërguar nga ishKomuna.
Menjëherë
13 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, në lidhje me
vendimet nr. 16, datë 05.03.2013, rezulton se procesverbali i hartuar me datë 10.11.2014, për
dorëzimin e tokës bujqësore me sipërfaqe 2700 m2, në pronësi shtet nuk është nënshkruar nga
DAMT;
Në vendimin nr. 1, datë 16.05.2013, për sipërfaqen 9278 m2 që kalon në pronësi shtet nuk ndodhet
planvendosja e hartuar nga KV;
Në vendimin nr. 2, datë 16.05.2013, në dosje nuk ndodhet procesverbali i dorëzimit në DAMT Qarku
Vlorë, i tokës bujqësore me sipërfaqe 8560 m2 në pronësi shtet;
Në vendimin nr. 7, datë 16.05.2013, në dosje nuk ndodhet procesverbali i dorëzimit në DAMT Qarku
Vlorë tokën bujqësore me sipërfaqe 7400 m2 në pronësi shtet;
Në vendimin nr. 14, datë 06.09.05.2013, në dosje nuk ndodhet procesverbali i dorëzimit në DAMT
Qarku Vlorë tokën bujqësore me sipërfaqe 3929 m2 në pronësi shtet;
Në vendimin nr. 5, datë 22.05.2015, procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e
DAMT Qarku Vlorë, për tokën bujqësore me sipërfaqe 2475 m2 në pronësi shtet;
Në vendimin nr. 16, datë 22.05.2015, procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e
DAMT Qarku Vlorë, për tokën bujqësore me sipërfaqe 450 m2 në pronësi shtet;
Në vendimin nr. 23, datë 10.02.2016, procesverbali në dosje është pa datë dhe pa nënshkrimin e
DAMT Qarku Vlorë, për tokën bujqësore me sipërfaqe 1400 m2 në pronësi shtet, veprim në
papajtueshmëri me pikën 2 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar dhe pikën 4, Detyrat dhe
përgjegjësitë e komisionit vendor të vlerësimit të titujve të pronësisë, të VKM nr. 1269, datë
17.09.2008 “Për përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave
shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi
tokën bujqësore”, i ndryshuar, (Trajtuar hollësisht në faqet 34-48, të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
13.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë masa, sipas
vendimet nr. 16, datë 05.03.2013, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 2700 m2, në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 1, datë 16.05.2013, të hartojë planvendosjen për sipërfaqen 9278 m2 që kalon në
pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 2, datë 16.05.2013, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 8560 m2 në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 7, datë 16.05.2013, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 7400 m2 në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 14, datë 06.09.05.2013, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 3929 m2 në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 5, datë 22.05.2015, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 2475 m2 në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 16, datë 22.05.2015, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 450 m2 në pronësi shtet;
Sipas vendimit nr. 23, datë 10.02.2016, të dorëzoj me procesverbal në DAMT Qarku Vlorë, tokën
bujqësore me sipërfaqe 1400 m2 në pronësi shtet.
Menjëherë
14 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë në 10 raste, nuk ka
kërkuar nga kryetari i komunës/baskisë, sipërfaqen e tokës bujqësore, të vënë në dispozicion
për t'u ndarë, sipas fshatrave, për ish-kooperativat bujqësore më 01.08.1991 dhe për ish-NB me datë
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01.10.1992, numrin e frymëve sipas fshatrave, konfirmimin nëse është lëshuar apo jo akti i marrjes
së tokës në pronësi, në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që verifikohet apo shqyrtohet, për
persona të tjerë dhe nga DAMT në Këshillin e Qarkut, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku
ndodhet sipërfaqja e përcaktuar në aktin e marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për
verifikim apo shqyrtim, vënë në dispozicion për t'u ndarë për ish-kooperativat bujqësore më
01.08.1991, dhe për ish-NB me datë 01.10.1992, veprim në papajtueshmëri me nenin 2, 3 e 4, të
ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të
pronësisë mbi tokën bujqësore”, të ndryshuar, pikën 2, shkronja a, nënpika i dhe ii dhe shkronja b,
nënpika ii të UKM nr. 2, datë 13.1.2010 “Për mënyrën e verifikimit apo të shqyrtimit të vlefshmërisë
ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore, nga komisionet vendore të verifikimit të
titujve të pronësisë, kur këtë e kërkojnë individë a institucione” (Trajtuar hollësisht në faqet 62-64, të
Raportit Përfundimtar të Auditimit).
14.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë të marrë masa, të
kërkojë konfirmim nga kryetari i komunës/bashkisë përkatëse dhe DAMT në Këshillin e Qarkut
Vlorë, në lidhje me sipërfaqja e tokës bujqësore, të vënë në dispozicion për t'u ndarë, sipas fshatrave
më 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore apo më 01.10.1992, për ish-ndërmarrjet bujqësore,
numri i frymëve, sipas fshatrave, më 01.08.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 01.10.1992,
për ish-ndërmarrjet bujqësore, konfirmimi nëse është lëshuar apo jo akti i marrjes së tokës në pronësi,
në sipërfaqen e tokës bujqësore, sipas aktit që verifikohet apo shqyrtohet, për persona të tjerë dhe nga
DAMT në Këshillin e Qarkut, sipërfaqja e tokës bujqësore, për fshatin ku ndodhet sipërfaqja e
përcaktuar në aktin e marrjes së tokës bujqësore në pronësi, të paraqitur për verifikim apo shqyrtim,
vënë në dispozicion për t'u ndarë më 1.8.1991, për ish-kooperativat bujqësore, apo më 01.10.1992,
për ish-ndërmarrjet bujqësore.
Në vijimësi
15 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë, për kontrolle të drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet, për tokat e ish-NB-ve dhe
zonat me përparësi turizmit për periudhën e auditimit nuk ka marrë asnjë vendim, veprim në
papajtueshmëri me nenin 7, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar më hollësisht në faqen
54-56, tё Projekt Raportit të Auditimit).
15.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefektit të
Qarkut Vlorë të marrë masa, të zbatoj programin vjetorë për kontrollet e drejtpërdrejta, të ushtruar
me nismën e vet, dhe të miratuar nga Komisioni Qeveritar i Tokës Tiranë.
Në vijimësi
16 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, ka hartuar vendimin nr. 2, datë 22.05.2015, dhe ka vendosur “Revokimin” e vendimit
nr. 17, datë 05.03.2013 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, pa datë, me sipërfaqe
45000 m2, në emër të familjes të Q.P., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim
administrativ në themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar më shumë tokë se
norma për frymë një sipërfaqe prej 5850 m2, veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe
pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të
titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 57-57, të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
16.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut
Vlorë, të marrë masa, të rishqyrtoj vendimin nr. 2, datë 22.05.2015, për “Revokimin” e vendimit nr.
17, datë 05.03.2013 mbi “Pavlefshmërinë e pjesshme të AMTP nr. 20735, pa datë, me sipërfaqe
45000 m2, në emër të familjes të Q.P., pasi komisioni i ndarjes së tokës në fshat ka tejkaluar
kompetencat ligjore duke ndarë tokë më shumë se norma për frymë një sipërfaqe prej 5850 m2.
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Menjëherë
17 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, ka hartuar vendimin nr. 3, datë 22.05.2015, dhe ka vendosur Revokimin e vendimit
nr. 12, datë 08.12.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, pa datë, me sipërfaqe 3100 m2, në
emër të familjes të I.T., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në
themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar tokë në ngastrën me nr. 203, ZK “Pyll”,
veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë 07.07.2008
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i
ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 58-58, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
17.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut
Vlorë, të marrë masa, të rishqyrtoj vendimin nr. 3, datë 22.05.2015, për “Revokimin” e vendimit nr.
12, datë 08.12.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20975, pa datë, me sipërfaqe 3100 m2, në emër
të familjes të I.T., pasi komisioni i ndarjes së tokës në fshat ka tejkaluar kompetencat ligjore duke
ndarë tokë në ngastrën me nr. 203, në zërin kadastral “Pyll” me sipërfaqe 3100 m2.
Menjëherë
18 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, ka hartuar vendimin nr. 7, datë 22.05.2015 dhe ka vendosur Revokimin e vendimit nr.
7, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, pa datë, me sipërfaqe 10000 m2, në emër
të familjes të L.V., KV pranë Prefekti të Qarkut Vlorë nuk ka iniciuar një hetim administrativ në
themel nuk ka analizuar faktin se kjo familje ka përfituar më shumë tokë një sipërfaqe prej 2750
m2, veprim në papajtueshmëri me pikën 3, neni 8 dhe pikën 1 neni 9, të ligjit nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 59-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
18.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut
Vlorë, të marrë masa, të rishqyrtoj vendimin nr. 7, datë 22.05.2015, për “Revokimin” e vendimit nr.
7, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20830, pa datë, me sipërfaqe 10000 m2, në emër
të familjes L.V., pasi komisioni i ndarjes së tokës në fshat ka tejkaluar kompetencat ligjore duke
dhënë më shumë tokë me sipërfaqe 2750 m2.
Menjëherë
19 - Gjetje nga auditimi: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të
Qarkut Vlorë, në 2 raste ka marrë vendimin nr. 4, datë 22.05.2015 dhe vendimin nr. 8, datë
22.05.2015, ka vendosur “Revokimin” e vendimit nr. 13, datë 05.03.2013 mbi “Rikonfirmimin e
AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, me sipërfaqe 4500 m2, në emër të familjes të R.I. dhe vendimit
nr. 3, datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me sipërfaqe 5000
m2, në emër të familjes të L.Xh., në të 2 rastet, KV nuk ka iniciuar një hetim administrativ në themel
për të analizuar dhe shqyrtuar të gjithë elementët e vlefshmërisë dhe ligjshmërisë së aktit të marrjes
së tokës në pronësi, në përfundim ka dal me një vendim abstrakt dhe në tejkalimi të kompetencave
ligjore të dhëna nga ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar dhe VKM nr. 1269, datë 17.09.2008 “Për
përbërjen, mënyrën e funksionimit dhe detyrat e përgjegjësitë e strukturave shtetërore, të ngarkuara
për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i
ndryshuar. Vendimi “Revokim”, është në kapërcim të tagrit të KV pasi ligji nuk i njeh të drejtën e
Revokimit pa marr një vendimmarrje sa përcaktuar në nenin 9 e në vijim të ligji nr. 9948, datë
07.07.2008 “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, i ndryshuar (Trajtuar hollësisht në faqet 58-59, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
19.1 - Rekomandim: Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë pranë Prefekti të Qarkut
Vlorë, të marri masat për rishqyrtim të vendimit nr. 4, datë 22.05.2015, për “Revokimin” e vendimit
nr. 13, datë 05.03.2013 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 21628, datë 07.09.1998, me sipërfaqe 4500
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m2, në emër të familjes R.I. dhe vendimit nr. 8, datë 22.05.2015, për “Revokimin” vendimit nr. 3,
datë 08.10.2012 mbi “Rikonfirmimin e AMTP nr. 20874, datë 18.06.1996, me sipërfaqe 5000 m2, në
emër të familjes L.Xh., duke marr një vendim në përmbushje të detyrës funksionale në zbatim të
tagrit ligjor të përcaktuar nga neni 9 e në vijim të ligji nr. 9948, datë 07.07.2008 “Për shqyrtimin e
vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, i ndryshuar.
Menjëherë
20 - Gjetje nga auditimi: Nga 20 masa organizative të lëna nga KLSH, janë zbatuar 14 masa, në
proces zbatimi 1 masë dhe pa zbatuar 6 masa. Gjykata Administrative Vlorë, me vendim nr. 638,
datë 08.05.2015 ka vendosur shfuqizimin e Raportit Përfundimtar të Auditimit të KLSH-lidhur me
shpërblimin e dëmit në shumën 1,933,320 lekë dhe masat disiplinore. Mos zbatimi i rekomandimeve
nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, vjen në papajtueshmëri me nenin 15 shkronja (j) dhe
nenit 30 pika 2, të ligjit nr. 154, datë 27.11.2014“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të
Lartë të Shtetit” (Trajtuar hollësisht në faqet 7-7, të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
20.1 - Rekomandim: Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë të marrë masa, të zbatoj rekomandimet
e lënë nga KLSH si dhe të kërkojë në rrugë ligjore dhe administrative arkëtimin e gjobave vlerën
1,933,320 lekë.
Menjëherë
V- KONKLUZIONE/OPINJONE:
Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë të kryer në Institucionin e Prefektit të Qarkut
Vlorë, në referencë të standardeve INTOSAI dhe në përputhje me kërkesat e Manualit të
Përputhshmërisë së KLSH-së, rezultuan devijime nga kuadri ligjor rregullator në fuqi (kriteret), që
nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH, justifikojnë dhënien e një Opinioni të
Kualifikuar. Devijimet kryesore në gjykimin tonë materiale lidhen me:
- Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, organikën dhe strukturën nga 30 punonjës të miratuar është
plotësuar me 17 punonjës, nga të cilët 4 punonjës nuk janë nëpunës të shërbimit civil. Për 13 vende të
lira pune plotësimi ka vazhduar nëpërmjet DAP, por deri me datë 30.09.2017, struktura rezulton e
paplotësuar. Institucioni i Prefektit të Qarkut Vlorë, nuk ka bërë evidentimin në kontabilitet të
objekteve ndërtimore, Menaxheri i lartë nuk ka siguruar hartimin e gjurmës së auditit për nxjerrjen e
përgjegjësisë para likuidimit të vendimeve gjyqësore, nuk është hapur regjistri i aktiveve, si dhe nuk
është bërë regjistrimi i ndërtesave në ZVRPP Vlorë.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, pranë Institucionit të Prefektit të Qarkut
Vlorë, për periudhën 01.07.2014 deri me datë 30.09.2017 nuk ka marrë asnjë vendim me
kontrollet e drejtpërdrejta, të ushtruara me nismën e vet, në ish-NB-të dhe në zonat me përparësi
turizmi. Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, nga 13 vendime me sipërfaqe 51152
m2, të cilët kanë marrë formë të prerë nga gjykata, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e
drejtësisë, ndaj anëtareve të komisioneve të ndarjes së tokës të të gjitha niveleve, pasi kanë
tejkaluar kompetencat ligjore, të cilat kanë sjellë, dëmtimin e rëndë të interesave të shtetit,
duke ndarë tokë bujqësore mbi normën për frymë ose duke mos qenë banor.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, tokën bujqësorë me sipërfaqe 51152 m2, e
kanë dorëzuar në Drejtorinë e Administrimit dhe Mbrojtjes së Tokës në Këshillin e Qarkut Vlorë
(DAMT) mënyrë fiktive, pasi toka bujqësore vazhdon të përdoret nga persona fizikë dhe juridik
të cilët e kanë përfituar në kundërshtim me ligjin. Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të
Pronësisë, për 6 vendime me sipërfaqe 42530 m2 edhe pse nuk kanë marrë formë të prerë nga
gjykatat, nuk ka bërë kallëzim penal në organet e drejtësisë, ndaj anëtareve të komisioneve të ndarjes
së tokës të të gjitha niveleve, pasi kanë tejkaluar kompetencat ligjore, të cilat kanë sjellë, dëmtimin e
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rëndë të interesave të shtetit, duke ndarë tokë bujqësore mbi normën për frymë ose duke mos qenë
banor.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, me vendim nr. 13, datë 22.07.2013, në
AMTP pa numër, datë 01.10.1995, nuk ka trajtuar zërin kadastral truall me sipërfaqe 500 m2.
Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, në 10 vendime të marra me sipërfaqe 79850
m2, në lidhje me rikonfirmimin e AMTP-ve mungon informacioni nga kryetari i komunës/bashkisë
dhe nga DAMT Qarku Vlorë.
- Komisioni Vendor i Vlerësimit të Titujve të Pronësisë, në 34 raste shqyrtimin e kërkesave të
ardhura nga institucione të ndryshme e ka bërë jashtë afateve ligjore dhe në 29 raste dosjet janë pa
inventarizuar, si dhe nuk përmban personin dorëzues dhe marrësin në dorëzim.
Këto devijime nën gjykimin profesional të audituesve të pavarur të KLSH, nuk janë materiale por
devijime të konstatuara në disa raste, efeket e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të
kualifikuar dhe për përmirësimin e gjendjes i është rekomanduar Institucionit të Prefektit të Qarkut
Vlorë, marrja e masave organizative.

VI. DOKUMENTACIONI SHOQËRUES
Pjesë përbërëse e Raportit të Auditimit është dhe dokumentacioni i mbajtur si më poshtë:
a. Akt Konstatime:
1. Akt Konstatimi nr. 1, datë 16.11.2017 “Organizimi dhe mbajtja e kontabilitetit”
2. Akt Konstatimi nr. 2, datë 16.11.2017 “Prokurimet publike”
3. Akt Konstatimi nr. 3, datë 16.11.2017 “Realizimi i të ardhurave”
4. Akt Konstatimi nr. 4, datë 16.11.2017 “Auditimi i procesverbalit të mbledhjeve”
5. Akt Konstatimi nr. 5, datë 16.11.2017 “Auditimi mbi vendimet e formës së prerë të KV”
6. Akt Konstatimi nr. 6, datë 16.11.2017 “Auditimi i kontrolleve të drejtpërdrejta, me nismën e vet”
7. Akt Konstatimi nr. 7, datë 16.11.2017 “Auditimi vendimeve për revokim të AMTP-ve”
8. Akt Konstatimi nr. 8, datë 16.11.2017 “Auditimi i vendimeve për rikonfirmim AMTP-ve”
b. Akt Verifikime:
1. Akt verifikim nr. 1, datë 16.11.2017 “Për zbatimin e rekomandimeve të lëna”
2. Akt verifikim nr. 2, datë 16.11.2017 “Për menaxhimit financiar dhe kontrollit”
3. Akt verifikim nr. 3, datë 16.11.2017 “Për zbatimin e buxhetit”
4. Akt verifikim nr. 4, datë 16.11.2017 “Mbi marrëdhëniet e punës dhe pagat”.
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.
GRUPI I AUDITIMIT
1. Q. SH., Përgjegjësi i Grupit të Auditimit
2. P. GJ., Auditues
3. B. SH., Auditues
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