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I. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE 

Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore në Kontrollin e Lartë të Shtetit, në zbatim të 

planit vjetor të auditimeve kreu auditimin financiar dhe të përputhshmërisë për aktivitetin 

ekonomik dhe financiar të periudhës nga data 01.01.2021, deri më 31.12.2021. Auditimi është 

kryer duke mbajtur në konsideratë Standardet Ndërkombëtare të Auditimit (ISSAI), Manualin e 

auditimit financiar dhe të përputhshmërisë të KLSH-së, Rregulloren e procedurave të auditimit të 

KLSH-së, Kodin e etikës si dhe praktikat më të mira audituese të fushës.  

Auditimi u fokusua në përmbushjen e detyrave dhe përgjegjësive kryesore nga Bashkia Lushnje 

si planifikimi, hartimi dhe realizimi i buxheteve; realizimi dhe përdorimi i të ardhurave nga taksat 

dhe tarifat vendore; auditim me zgjedhje i transaksioneve financiare nëse janë në përputhje me 

kërkesat ligjore; mbajtjen e evidencës kontabël, zbatimin e dispozitave ligjore në fushën e 

prokurimeve të fondeve publike, etj. 

 

Në mënyrë të përmbledhur nga auditimi rezultoi se: 

-Nuk janë zbatuar plotësisht kërkesat e komponentëve të menaxhimit financiar dhe kontrollit; 

-Detyrimet e pa arkëtuara nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet janë me vlerë 

40,144,565 lekë për1168objekte; 

-Të ardhura të munguara nga mos pagesa e detyrimeve në vlerën 770,086,178 lekë e përbërë nga 

taksa e ndërtesës 294,522,353 lekë, tarifa e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit 458,849,899 lekë dhe 

taksa mbi truallin 16,713,926 lekë; 

-Borxhi tatimor i Bashkisë Lushnje më datë 31.12.2021, është në total në vlerën 371,050,200 lekë 

për subjektet fizik/juridik; 

-Në procedurat e prokurimit publik janë konstatuar shkelje në aplikimin e kritereve jo në zbatim 

të akteve ligjore dhe nënligjore të ligjit të prokurimit publik si dhe ofertat ekonomike të 

operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të 

dokumenteve të tenderit;  

-Në zbatimin e punimeve të kontratave kanë rezultuar diferenca në volume pune të pakryera në 

vlerën 390,000 lekë pa TVSH. 

 

Bazuar në rezultatet e auditimit në Bashkinë Lushnje, KLSH ka dhënë “Opinion të kualifikuar” 

për pasqyrat financiare dhe “Opinion të kundërt” mbi përputhshmërinë ligjore për zbatimin e 

kuadrit rregullator në fuqi.   

 

Referuar gjetjeve të auditimit për përmirësimin e gjendjes janë dhënë rekomandimet përkatëse të 

klasifikuara në rekomandime organizative, rekomandime për shpërblim të dëmit apo 

rekomandime mbi përdorimin me efektivitet të fondeve publike. 
 

1. Përshkrim i shkurtër i Projektit të Auditimit. 

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

dhe kontrolli, auditi i brendshëm, planifikimi dhe zbatimi i buxhetit, të ardhurat, vlerësimi i 

pasqyrave financiare, prokurimet publike dhe zbatimi i rekomandimeve të lëna në auditimin e 

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

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

gjitha evidencat e grumbulluara gjatë kryerjes së auditimit në terren sipas çështjeve përkatëse. 
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Në përfundim të punës audituese në terren, grupi i auditimit ka mbajtur dhe protokolluar në 

Bashkinë Lushnje 12 Akt Konstatime dhe 1 Akt Verifikim. Mbi akt konstatimet dhe akt 

verifikimet e mbajtura nga grupi i auditimit si dhe mbi projekt raportin e auditimit janë paraqitur 

observacione nga Bashkia Lushnje të cilat janë trajtuar në përputhjeve me përcaktimet e 

Rregullores së procedurave të auditimit të KLSH.  

 

2. Përshkrim i gjetjeve kryesore dhe rekomandimeve. 
 

Nr. Përmbledhje e gjetjeve Rëndësia Rekomandimi 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve 

të MFK-së është konstatuar se: 

-Rregullorja e Brendshme nuk është e plotë 

pasi mungojnë përshkrimet dhe detyrat e 

disa pozicioneve; 

-Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin 

Etik; 

-Nuk është hartuar “Harta e procesit të 

Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, si dhe 

nuk ka një plan afatmesëm ose vjetor të 

trajnimeve; 

-Nuk janë kryer trajnime për anëtarët e 

GMS-së në fushën e Menaxhimit të Riskut 

(faqe 17-25 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Bashkia Lushnje me qëllim zbatimin e plotë të 

komponentëve të MFK-së të marrë masat si 

vijon: 

-Bashkia Lushnje të miratojë Kodin Etik. 

-Të azhornohet dhe të plotësohet Rregullorja e 

Brendshme me përshkrimet dhe detyrat e 

pozicioneve të strukturës së miratuar të 

Bashkisë Lushnje. 

-Të ketë shpallje mbi pozicionet vakante që të 

mos kemi cenim të mbarëvajtjes së punës. 

-Të hartohet “Harta e procesit të Menaxhimit të 

Burimeve Njerëzore”, të kenë një plan 

afatmesëm ose vjetor të trajnimeve. 

-Të implementohen programe kompjuterike të 

certifikuara në mënyrë që të minimizohen 

hedhja e të dhënave manualisht. 

-Bashkia Lushnje të azhornoj dhe të hedh 

dokumentacionin në faqen e saj të web-it. 
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NJAB nuk mbulon me auditim të gjitha 

fushat/ sistemet e njësisë publike duke mos 

i dhënë prioritet fushave/sistemeve të 

përzgjedhura, sipas nivelit të riskut, me një 

frekuencë auditimi si vijon: 

i) Fusha me risk të lartë-e këshillueshme një 

herë në vit;  

ii) Fusha me risk të mesëm-e këshillueshme 

një herë në dy- tre vite;  

iii) Fusha me risk të ulët-e këshillueshme jo 

më shumë se pesë vite (faqe 17-25 të RPA). 

 

 

 

 

 

E lartë 

Njësia e Auditit të Brendshëm të hartojë 

program pune për auditimin e fushave më me 

risk në veprimtarinë e institucionit. 
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Nga auditimi rezulton se ka diferenca midis 

treguesve të hartimit dhe zbatimit të 

buxhetit, përsa i përket pjesës së të 

ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre. 

Të ardhurat e realizuara në vlerën 1,319,017 

mijë lekë kundrejt atyre të planifikuara në 

vlerën 1,337,889 mijë lekë janë realizuar në 

masën 101.4%, ku vlera 18,872 mijë 

përbëhet nga shtesa transfertë e 

pakushtëzuar sektoriale në vlerën 12,225 

mijë dhe shtesa transfertë e pakushtëzuar 

sektoriale në vlerën 6,647 mijë. Përsa i 

përket shpenzimeve është planifikuar vlera 

1,337,889 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 

1,040,902 mijë lekë, në masën 77.8% me 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Bashkia Lushnje të ndjekë hapat dhe të marrë 

masa për hartimin e një buxheti real, objektiv në 

realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, për 

të mos krijuar diferenca midis parashikimit dhe 

realizimit të buxhetit si dhe të analizohet brenda 

muajit qershor të çdo viti zbatimi i buxhetit. Të 

publikohet dhe azhornohen dokumentacioni 

përsa i përket buxhetit në faqen zyrtare në web 

të saj.  
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diferencë 296,987 mijë lekë(faqe 25-42 të 

RPA). 
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Bashkia Lushnje për vitin 2021 nuk ka 

dërguar  në Ministrinë e Financave dhe 

Ekonomisë raportin mbi detyrimet e 

prapambetura. Në Pasqyrat Financiare të 

mbyllura për vitin 2021 detyrimet e 

prapambetura rezultojnë në vlerën 

14,826,175 lekë(faqe 25-42 të RPA). 

 

 

 

E lartë 

Bashkia Lushnje të ndërpresë praktikën e 

krijimit të detyrimeve të reja gjatë vitit buxhetor 

dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve 

të prapambetura të trashëguara nga vitet e 

mëparshme, duke hartuar plan të detajuar për 

këtë qëllim. 
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Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me 

ecurinë e pagesave që kryhen nga qytetarët 

që përfitojnë certifikatën e pronësisë në 

përfundim të procesit të legalizimit për 

taksën e ndikimit në infrastrukturë 

konstatohet se: 

-Detyrimi nga Taksa e ndikimit në 

infrastrukturë për periudhën 2015-2020 

është në vlerën 15,337,415.55 për 529 

objekte. 

-Detyrimi për legalizimet e vitit 2021 është 

në vlerën 24,807,149.84 lekë për 639 

objekte (faqe 25-42 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit të dërgojë periodikisht informacion në 

Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi 

subjektet debitorë për “Taksën e ndikimit në 

infrastrukturë për legalizimet” dhe në 

bashkëpunim të marrin masa administrative e 

ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në 

infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë 

legalizuar për 1168objekte të legalizuara me 

vlerë 40,144,565.3 lekë. Gjithashtu, nga 

strukturat e Bashkisë Lushnje të bashkëpunohet 

me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK) 

për bllokimin e veprimeve në dhënien e 

certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e 

pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. 
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Në Bashkinë Lushnje debia për tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, taksën e 

ndërtesës dhe taksën e truallit ka arritur në 

vlerën 770,086,178 lekë nga të cilat: 

-Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 

458,849,899 lekë, nga të cilat debia për 

vitin 2021 arrin në vlerën 50,025,221 lekë; 

-Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës 

(familjarëve) është 294,522,353 lekë, nga të 

cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

43,517,617 lekë;  

-Vlera totale e debisë për taksën mbi 

truallin (familjarëve) është 16,713,926, nga 

të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

2,728,858 lekë (faqe 25-42 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë 

Lushnje të marrë të gjitha masat me qëllim 

arkëtimin e detyrimeve të prapambetura në 

vlerën totale 770,086,178 lekë. Vlera e cila i 

përket detyrimeve për taksën e ndërtesës 

(familjarëve) 294,522,353 lekë, për tarifën e 

pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) 

458,849,899 lekë dhe për taksën mbi truallin 

(familjarëve) 16,713,926.  
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Borxhi tatimor në Bashkinë Lushnje për 

biznesin e vogël duke llogaritur edhe 

kamatë vonesat rezulton në vlerën 

78,523,836 lekë, për biznesin e madh në 

vlerën 292,526,365.2 lekë, në total borxhi 

tatimor më datë 31.12.2021, është në vlerën 

371,050,200 lekë, që përbën të ardhura të 

munguara në buxhetin e Bashkisë Lushnje 

(faqe 25-42 të RPA). 

 

 

 

 

 

E lartë 

Bashkia Lushnje të marrë masa për arkëtimin e 

vlerës debitore të biznesit të vogël dhe të madh, 

në total 371,050,200 lekë. Gjithashtu, të marrë 

masa që të ngrejë një sistem për administrimin e 

taksave dhe tarifave vendore me qëllim 

automatizimin e procesit, ruajtjen e të dhënave 

dhe gjenerimin e faturave për taksat dhe tarifat 

vendore të bashkisë, krijimin e listës së 

subjekteve sipas njësive administrative, 

identifikimin e subjekteve debitorë duke 

llogaritur borxhin, kamatëvonesat etj.,. 

 

 

 

 

 

Në territorin e Bashkisë Lushnje për vitin 

2021 janë konstatuar, 27 subjekte pa 

licencën e tregtimit me pakicë të karburantit 

dhe lëndëve djegëse, si dhe 5 subjekte prër 

tregti gazi. 

 

 

 

 

 

Drejtoria e Shërbimeve në Bashkinë Lushnje të 

marrë masa për arkëtimin e debisë së subjekteve 

që tregtojnë me pakicë karburantin, për njësitë e 

shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të 

gazit në vlerën 27,500,000 lekë. 
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8 Mos pajisja me licencë e subjekteve që 

tregtojnë me pakicë karburantin, për njësitë 

e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave 

të gazit përbën të ardhura të munguara në 

buxhetin e Bashkisë Lushnje në vlerën 

27,500,000 lekë (faqe 25-42 të RPA). 

E lartë  
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Gjendja e llogarisë 210 “Toka,Troje, 

Terrene” paraqitet si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 

neto 15,786,107 lekë. Për këtë gjendje 

llogarie të palëvizshme nuk ka analizë dhe 

nuk dihet se çfarë përfaqëson. Mungesa e 

analizës për vlerën 15,786,107 lekë ka 

ndikim në informacionin kontabël, që 

ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata 

Materiale (faqe 42-66 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup 

pune me specialistë të fushës për kryerjen e 

inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në 

llogarinë 210 “Toka, Troje, Terrene”dhe 

nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Pronave 

Publike të kryejë zbërthimin e dokumentacionit 

financiar të trashëguar për nxjerrjen e të dhënave 

për aktivet e hyra e veprimet me to në vite, për 

të verifikuar saktësuar e analizuar vlerat e 

paraqitura në PF e në rast pasaktësish të bëhen 

sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në 

inventarin fizik. 
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Në llogarinë 211“Pyje, kullota, 

plantacione” nuk është pasqyruar vlera e 

pyjeve e kullotave të transferuara në pronësi 

të Bashkisë Lushnje me VKM nr. 433, datë 

08.06.2016, “Për transferimin në pronësi të 

Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave 

Publike, sipas listave të inventarit dhe 

aktualisht në administrim të Ministrisë së 

Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, 

pika 8, shtojca nr.23me listën e inventarit të 

pyjeve dhe kullotave që transferohen në 

pronësi të Bashkisë Lushnje, me nr. nga 

1(një) deri 55 (pesë dhjetë e pesë). Sipas 

këtij vendimi Bashkia Lushnje ka në 

pronësi gjithsej 912.5 ha nga të cilët 563.3 

ha pyje;  229.6 ha sipërfaqe me bimësi 

pyjore, 119.5 ha sipërfaqe djerrë.Komisioni 

i inventarizimit nuk është shprehur për 

inventarizim të këtyre aseteve (faqe 42-66 

të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup 

pune me specialistë të fushës për kryerjen e 

inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në 

llogarinë 211 “Pyje, Plantacione” dhe 

nëpërmjet Drejtorisë së Financës të kryejë 

zbërthimin e dokumentacionit financiar të 

transferuar për nxjerrjen e të dhënave për 

veprimet me to në vite, për të verifikuar 

saktësuar e analizuar vlerat e paraqitura në PF e 

në rast pasaktësish të bëhen sistemimet e 

nevojshme në kontabilitet e në inventarin fizik. 
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Nga auditimi u konstatua se për objektet e 

përfunduara dhe të marra në dorëzim nga 

Bashkia, nuk është bërë zhbllokimi i 

garancisë dhe fondet vazhdojnë të jenë të 

ngurtësuara në degën e Thesarit, për të cilat 

është përmbushur afati i garancisë së 

punimeve sipas kushteve të kontratës.  

-Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditorë për 

mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare 

është për vlerën kontabël 34,425,404 lekë 

në fillim të vitit 2021. Sipas analizës së 

kësaj llogarie të rakorduara me degën e 

thesarit, kjo llogari është për vlerën 

34,425,404 lekë dhe është e analizuar sipas 

objekteve për 44 raste, gjatë vitit 2021 është 

bërë çlirimi për 6 subjekte duke mbetur 36 

subjekte në vlerë 31,938,511 lekë. Nga 

analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me 

Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet 

për të cilat janë ngurtësuar si garanci për 

punimet e kryera për të cilat kanë humbur të 

drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet 

e parashkrimit të së drejtës, në zbatim të 

kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 

15.02.2011, “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e 

punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e 

Financës, për këto raste, të procedojë sipas 

kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit 

Lushnje për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar 

dhe përdorimin e tyre në interes publik.  
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konstatohet së për 36 subjekte në shumën 

31,938,511 lekë gjenden në ngurtësuara 

fonde nga viti 2012-2019 për të cilat është 

përmbushur afati i garancisë dhe nuk është 

bërë zhbllokimi i tyre (faqe 42-66 të RPA). 
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Për vitin 2021 kanë qenë në zbatim 6 

kontrata në vlerën totale 42,304,938 lekë 

për blerje aktivesh materiale dhe jo 

materiale, si mallra apo projekte 

investimesh, të financuara nga buxheti i 

Bashkisë, Qeveria, FZHR dhe financime të 

huaja. Për këto kontrata nuk është kryer 

kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në 

momentin e çeljes së fondeve, as në 

momentin e mbërritjes së faturave. Nuk 

janë kryer veprimet kontabël në kohën e 

lindjes të detyrimit për t’u paguar nga njësia 

ekonomike, detyrime këto që sjellin 

shpenzime dhe pagesa për ushtrimin e 

dhënë. Deri në fund të vitit ushtrimor 2021 

janë prekur llogaritë e aktiveve në vlerë 

pjesore për AQT e blera të cilat nuk janë 

kapitalizuar plotësisht. Nga vlera e 

kontratave prej 42,304,938 lekë me TVSH 

nuk është likuiduar vlera 16,211,580, lekë 

ose 38,32 %, vlerë e cila është likuiduar në 

periudhat e mëvonshme dhe deri me 

31.12.2021 kanë mbetur për likuidim vlera 

16,211,580 lekë (faqe 42-66 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnje të 

kryejë të gjitha veprimet e kontabilizimit sipas 

fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për 

kontratat e lidhura për blerje aktivesh afatgjata 

materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të 

gjitha detyrimet financiare të lindura nga 

angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me 

konstatimin e shpenzimit (mbërritja e faturës), 

deri në kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur 

ndërhyn pagesa, pasi evidentimi i saktë i 

detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm 

për njohjen reale të borxhit të akumuluar dhe 

marrjen e masave për zvogëlimin e tij. 
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Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile 

të kontratës me objekt: “Sistemim asfaltim 

i rrugës A. P.”, Bashkia Lushnje, me vlerë 

të kontratës (pa TVSH)19,270,475.83 lekë 

pa TVSH, realizuar nga OE “G.C.” Shpk, 

rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 276,000 lekë pa 

TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 9439 Prot., datë 06.12.2018, 

të lidhur mes Autoritetit Kontraktor 

Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga 

Titullari z. F. T. dhe Operatorit Ekonomik 

“G.C.” Shpk (faqe 94-110 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Nga Bashkia Lushnje të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 276,000 lekë pa TVSH 

nga OE “G.C.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit 

në kontratën me nr. 9439 Prot., datë 06.12.2018, 

me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës A. P.”, 

Bashkia Lushnje,që përfaqëson dëm ekonomik 

ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si 

pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera. 
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Nga auditimi i zbatimit të punimeve të 

kontratës me nr. 10005 prot., datë 

27.12.2018 në objektin: “Rikonstruksion i 

shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, 
Bashkia Lushnje, rezultuan diferenca në 

volume apo punime jo të kryera në 

përputhje me projektin e hartuar nga 

projektuesi e të miratuar nga Autoriteti 

Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në 

vlerën 114,000lekë pa TVSH (faqe 94-110 

të RPA). 

 

 

 

E lartë 

Nga Bashkia Lushnje të merren masa për 

arkëtimin e vlerës prej 114,000 lekë pa 

TVSHnga OE “S.” SHPK, në cilësinë e 

sipërmarrësit në kontratën me nr. 9439 Prot., 

datë 06.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i 

shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, Bashkia 

Lushnje, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë 

vendore, si rrjedhojë e situacionimit të 

punimeve të pakryera. 
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Nga auditimin e 5 procedurave me vlerë 

kontrate 47,877mijë lekë, janë konstatuar 

me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të 

LPP në 3 procedura me vlerë 

kontrate24,285 mijë lekë ose 51% e vlerës 

së kontratave të lidhura,në të cilat ofertat 

ekonomike të operatorëve ekonomikë 

tëshpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesavekualifikuese të DT, duke sjellë 

përdorim pa ekonomicitet,eficencë dhe 

efektivitet të fondeve publike për vlerën 

24,285 mijë lekë (faqe 66-94 të RPA). 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe të 

nxjerrë përgjegjësitë për kualifikimin e ofertave 

ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e 

kërkesave kualifikuese të DT, me pasojë 

përdorimi me paligjshmëri i fondeve publike për 

vlerën 24,285 mijë lekë pa TVSH. Të 

konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve 

ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DT, 

përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në 

fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e 

njësisë publike, pasi këta operatorë për shkak të 

mangësive nuk japin siguri për kryerjen me 

sukses dhe cilësi të kushteve të kontratës. 
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Nga auditimi i zbatimit të shërbimit të 

kontratës me objekt:“Shërbimi i pastrimit 

dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, 

Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (pa 

TVSH)11,981,688.33lekë, realizuar nga 

BOE “L.” Shpk & “H.” SHPK, rezultuan 

diferenca në volume shërbimi të pakryera 

në vlerën 2,757,609lekë pa TVSH. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim 

me: DT, Specifikimet Teknike, 

Përllogaritjen e FL, dhe Kontratën e 

sipërmarrjes së shërbimit nr. 10299 Prot., 

datë 01.01.2021 deri më datë 12.04.2021 

dhe shtesë kontrate nr. 1872 Prot., datë 

09.03.2021 me vlerë 2,875,605.20 lekë me 

TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021 

lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia 

Lushnje dhe BOE “L.” SHPK & “H.” 

SHPK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe 

nxjerrë përgjegjësitë për diferencat në volumin 

e shërbimit të pastrimit, nga mosparaqitja e 

dokumentacionit tekniko-ligjor nga 

supervizimin i realizimit të shërbimit (referuar 

përllogaritjes së FL, DT, Specifikimeve Teknike 

e Ofertës Fituese), në zbatimin e kontratës nr. 

10299 Prot., datë 01.01.2021 deri më datë 

12.04.2021 dhe shtesë kontrate nr. 1872 Prot., 

datë 09.03.2021, me objekt:“Shërbimi i 

pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, 

Bashkia Lushnje duke shkaktuar përdorimin pa 

ekonomicitet të fondeve publike, për vlerën 

2,757,609lekë me TVSH. 
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Nga auditimi i zbatimit të shërbimit të 

kontratës me objekt:“Shërbimi i pastrimit 

dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, 

Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (pa 

TVSH) 16,243,735.10lekë, realizuar nga 

OE “R.” Shpk, rezultuan diferenca në 

volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

2,999,263.98 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me: DT, 

Specifikimet Teknike, Përllogaritjen e FL 

dhe Kontratën e sipërmarrjes së shërbimit 

nr. 5683 Prot., datë 09.08.2021 me vlerë 

1,446,681.60 lekë me TVSH për furnizimin 

me karburant të mjeteve të sipërmarrësit për 

transportimin e mbetjeve urbane nga 

vendgrumbullimi fillestar për në landfillin e 

ri pranë fshatit Vërri tek Ura Mbrostar. 

 

 

 

 

 

 

 

E lartë 

Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe 

nxjerrë përgjegjësitë për diferencat në volumin 

e shërbimit të pastrimit, nga mosparaqitja e 

dokumentacionit tekniko-ligjor nga 

supervizimin i realizimit të shërbimit (referuar 

përllogaritjes së FL, DT, Specifikimeve Teknike 

e Ofertës Fituese), në zbatimin e kontratës së 

shërbimit me nr. 10299 Prot., datë 01.01.2021 

deri më datë 12.04.2021 dhe shtesë kontrate nr. 

1872 Prot., datë 09.03.2021, me 

objekt:“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i 

mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke 

shkaktuar përdorimin pa ekonomicitet të 

fondeve publike, për vlerën 2,999,263.98 lekë 

me TVSH. 

 

3. Konkluzioni i përgjithshëm dhe Opinioni i auditimit. 
 

1. Opinioni i pasqyrave financiare viti 2021: 
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Grupi i auditimit të KLSH-së, ka audituar pasqyrat financiare të Bashkisë Lushnje për periudhën 

ushtrimore 01.01.2021–31.12.2021, të cilat përfshijnë pasqyrat e pozicionit financiar, të 

performancës financiare, të ndryshimit të aktiveve, të fluksit të mjeteve monetare dhe shënimet 

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

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

dhe vlerësimeve të bëra nga drejtuesit, si dhe vlerësimi i paraqitjes së përgjithshme të pasqyrave 

financiare. Materialiteti i llogaritur nga audituesit e Kontrollit të Lartë të Shtetit bazuar në 

Manualin e Auditimit Financiar të KLSH-së për vitin e mbyllur më 31dhjetor 2021 është 14,893 

mijë lekë.  

Opinion i kualifikuar1 
"Në opinionin tonë, pasi kemi marrë evidenca dhe dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të 

auditimit, pasqyrat financiare të subjektit Bashkia Lushnje paraqesin drejtë, në të gjitha aspektet 

materiale, pozicionin financiar të subjektit Bashkia Lushnje në datën 31.12.2021 dhe rezultatet e 

operacioneve të tyre dhe të flukseve monetare për vitin e përfunduar, në përputhje me dispozitat 

ligjore në fuqi për raportimin financiar, të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”. 

Baza për opinion e kualifikuar:  

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

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

e raportit ku jepen Përgjegjësitë e Audituesit për Pasqyrat Financiare. Ne jemi të pavarur nga 

Njësia shpenzuese Bashkia Lushnje, në përputhje me kërkesat etike që janë të zbatueshme për 

auditimin e pasqyrave financiare, si dhe kemi përmbushur përgjegjësitë e tjera etike në përputhje 

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

përshtatshme për të dhënë një bazë për opinionin tonë. Mbështetur në standartet (ISSAI 1700) 

(ISSAI 1705) dhe (ISSAI 1200), shprehim një opinion të kualifikuar për llogaritë vjetore të 

Bashkisë Lushnjë duke arritur në përfundimin se anomalitë e konstatuara apo rastet e 

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

vjetore të vitit ushtrimor 2021”, të cilat justifikojnë dhënien e opinionit të kualifikuar. Në dhënien 

e opinionit, ne kemi marrë në konsideratë faktin se: 

1.Në rubrikën, aktivet afat gjata, nën rubrika, aktive afat gjata materiale në llogarinë (210) “Toka, 

Troje, Terrene”. Nga analiza e kësaj llogarie rezulton se: 

a) Gjendja e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të vitit 

2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 5,655,845 lekë. Për këtë gjendje llogarie të palëvizshme 

nuk ka analizë dhe nuk dihet se çfarë përfaqëson.Mungesa e analizës për vlerën 15,786,107 lekë 

ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e 

vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale. 

b) Nuk është kryer inventarizimi fizik dhe vlerësimi i trojeve, me komision të ngritur nga titullari 

i njësisë vendore. 

2. Në rubrikën, aktivet afatgjata, nën rubrika aktive afatgjata materiale, në llog.(211)“Pyje, kullota, 

plantacione”,ka rezultuar se: 

                                                           
1Një opinion i kualifikuar jepet kur audituesi ka marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit dhe 

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

jo të përhapura, në llogaritë vjetore apo transaksionet në fjalë ose kur audituesi nuk është në gjendje për të marrë 

dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit ku të bazojë opinionin, dhe efektet e mundshme mbi llogaritë 

vjetore apo transaksionet të kësaj pamundësie janë materiale por jo të përhapura. 
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a) Nuk është pasqyruar vlera e pyjeve e kullotave të transferuara në pronësi të Bashkisë Lushnje 

me VKM nr. 433, datë 08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të 

Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së 

Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23 me listën e inventarit të pyjeve dhe 

kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Lushnje, me nr nga 1(një) deri 55 (pesë dhjetë e 

pesë). Sipas këtij vendimi Bashkia Lushnje ka në pronësi gjithsej 912.5 ha nga të cilët 563.3 ha 

pyje;  229.6 ha sipërfaqe me bimësi pyjore, 119.5 ha sipërfaqe djerrë. 

Komisioni i inventarizimit nuk është shprehur për inventarizim të këtyre aseteve. 

b) Nuk është kryer inventarizimi dhe vlerësimi Pyjeve e Kullotave me komision të ngritur nga 

Titullari i Institucionit. Llogaria ekonomike (211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk paraqet vlerën 

e saktë të pasurisë së njësisë vendore.  

3. Në rubrikën, Detyrime afatshkurtra, në llog. (466) “Kreditorë për mjete në ruajtje”. 

Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 

vlerën kontabël 34,425,404 lekë në fillim të vitit 2021. Sipas analizës së kësaj llogarie të 

rakorduara me degën e thesarit, kjo llogari është për vlerën 34,425,404 lekë dhe është e analizuar 

sipas objekteve për 44 raste, gjatë vitit 2021 është bërë çlirimi për 6 subjekte duke mbetur 36 

subjekte në vlerë 31,938,511 lekë në fund të periudhës ushtrimore. Nga analiza e përmbajtjes së 

kësaj llogarie, konstatohet së për 36 subjekte në shumën 31,938,511 lekë gjenden në ngurtësuara 

fonde nga viti 2012-2019 për të cilat është përmbushur afati i garancisë. 

Nuk është bërë zhbllokimi i garancisë dhe fondet vazhdojnë të jenë të ngurtësuara në degën e 

Thesarit, për të cilat është përmbushur afati i garancisë së punimeve sipas kushteve të kontratës. 

Nga Drejtoria e Financës, nuk janë marrë masa për zhbllokimin e këtyre fondeve, nuk janë njoftuar 

subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të duhur për likuidimin e vlerës së mësipërme ose 

përdorimin për interes publik të këtyre fondeve, bazuar në kushtet e kontratës të lidhur me 

subjektet sipërmarrëse.  

4. Në rubrikën “Aktive afatgjata materiale”: 

Për vitin 2021 kanë qenë në zbatim 6 kontrata, të lidhura gjatë vitit dhe në vitet ushtrimore të 

mëparshme, në vlerën totale 42,304,938 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si 

mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Qeveria, FZHR dhe 

financime të huaja. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në 

momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve 

ekonomike, nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, 

por thjesht kur është bërë pagesa. Nuk janë kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit 

për t’u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin shpenzime dhe pagesa për ushtrimin 

e dhënë. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet buxhetore të 

përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. 

5. Mangësi në lidhje me informacionin e regjistrit të aktiveve: 

Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale në qarkullim (në vlerën bruto) për vitin 2021 është 

paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup aktivi. 

Inventari kontabël i aktiveve materiale në qarkullim gjendje në fund të vitit 2021 janë azhornuar 

bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë aktivet  brenda llojit, pa i ndarë dhe përmbledhur 

në një vlerë të vetme totale për çdo aktiv. Për këto aktive mungojnë kartelat kontabël apo regjistri 

historik për çdo aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, 

përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e 

mbetur. Nga verifikimi i përllogaritjeve të amortizimit të AAGJ materiale në qarkullim, rezulton 
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se përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje te periudhës ushtrimore për çdo grup aktivesh 

sipas klasifikimit, duke aplikuar normat ligjore të amortizimit. Por konstatohet se  amortizimi është 

llogaritur për grup aktivesh në total dhe jo aktiv për aktiv, duke mos përllogaritur saktësisht 

amortizimin, pasi aktive të ndryshme kanë vlerë të ndryshme amortizimi të akumuluar sepse kanë 

kohë (vite) të ndryshme përdorimi. 

 

2. Opinioni i auditimit mbi përputhshmërinë: 

Ne audituam përputhshmërinë e veprimtarisë së subjektit Bashkia Lushnjepër periudhën 

01.11.2021 deri më 31.12.2021, sa i takon shkallës së zbatueshmërisë së rregullave, politikave, 

kodeve të vendosura apo termave dhe kushteve, mbi të cilat ky projekt realizon qëllimin e tij, në 

përdorimin e fondeve/burimeve të Bashkisë Lushnje. 

Pasi kemi marrë dëshmi të mjaftueshme dhe të përshtatshme të auditimit, në përfundim rezultuan 

devijime nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, efektet e të cilave janë materiale dhe të 

përhapura dhe justifikojnë dhënien e një opinioni të kundërt.   

Opinion i kundërt:2 

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

kemi konstatuar se në veprimtarinë e Bashkisë Lushnje janë evidentuar devijime nga kuadri ligjor 

dhe rregullator në fuqi të përshkruara në paragrafin e “Bazës për Opinionin”, që nën gjykimin 

profesional të audituesit të pavarur janë materiale dhe të përhapura dhe justifikojnë dhënien e një 

opinioni të kundërt”. 

Baza për opinionin e përputhshmërisë: 
Ne besojmë se evidencat e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të përshtatshme për 

të siguruar bazën për opinionin tonë, si më poshtë: 

- Nga auditimi i 5 (pesë) procedurave, janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të 

LPP, 3 procedura, në të cilat ofertat ekonomike të operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk 

plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT, duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficencë 

dhe efektivitet të fondeve publikepër vlerën 29,803 mijë lekë: 

- Në 4 raste, kriteret e vendosura nga NJP nuk janë në përputhje me natyrën dhe volumet e punës. 

- Në 3 raste, kualifikimi i ofertës fituese nuk është në përputhje të plotë me kriteret e përcaktuara. 

- Në 2 raste, diferenca në volumin e shërbimit të pastrimit, nga mosparaqitja e dokumentacionit 

tekniko-ligjor nga supervizimin i realizimit të shërbimit (referuar përllogaritjes së FL, DT, 

Specifikimeve Teknike e Ofertës Fituese), duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficencë dhe 

efektivitet të fondeve publikepër vlerën 5,756 mijë lekë: 

- Në 2 raste,u konstatuan punime/blerje mallrash të pakryera dhe të paguara në shumën. 390,000 

lekë pa TVSH. 

- Detyrime të pa arkëtuara nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet me vlerë 

40,144,565 lekë. 
- Në auditimin e dokumentacionit ligjor për arkëtimin e debitorëve konstatohet se detyrimet që 

subjekteve fizikë/juridikë dhe familjet kanë deri më 31.12.2021 (debitorët progresiv), janë në 

vlerën totale 371,050,200lekë. 

- Detyrime të pa arkëtuara nga mos pagesa e vlerës për pajisjen me autorizim për ushtrimin e 

aktivitetit nga subjektet që tregtojnë lëndë djegëse në vlerën 27,500,000 lekë. 

- Detyrimeve të pa arkëtuara nga taksat dhe tarifat familjare në vlerën totale 770,086,178 lekë. 

                                                           
2 Sipas Manualit të Auditimit të Përputhshmërisë të KLSH-së, miratuar me Vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 

66, datë 23.06.2020, Opinion i kundërt jepet nëse rastet e mospërputhjeve janë materiale dhe të përhapura, faqe 105. 
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Përgjegjësitë e Drejtuesve të Bashkisë: 
Stafi drejtues Bashkia Lushnje, është përgjegjës për përgatitjen dhe prezantimin e saktë të 

pasqyrave financiare në përputhje me kërkesat e kuadrit rregullator lidhur me raportimin financiar, 

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

për të shmangur gabimet apo mashtrimet. 

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

politikat, ligjet dhe rregulloret e aplikuara. Personat përgjegjës për drejtimin janë përgjegjës për 

kontrollin e procesit të raportimit financiar. 

 

Përgjegjësitë e Audituesve të KLSH-së. 
Objektivi i audituesit të jashtëm publik lidhet me garantimin e sigurisë së arsyeshme3. Siguria e 

arsyeshme është një nivel i lartë sigurie, por nuk garanton që auditimi i kryer në përputhje me 

standardet mundëson identifikimin e çdo gabimi apo anomalie që mund të ekzistojë. Përveç 

standardeve ISSAI, audituesi i KLSH-së, gjithashtu aplikon edhe gjykimin dhe skepticizmin e tij 

profesional në punën audituese. 

Ne komunikojmë me drejtuesit ndër të tjera, edhe për planifikimin në kohë dhe përmbajtjen e 

auditimit si dhe konkluzionet/gjetjet, duke përfshirë edhe të metat e kontrollit të brendshëm që ne 

kemi identifikuar gjatë auditimit tonë. 

Auditimi identifikon çështjet më të rëndësishme lidhur me auditimin, të cilat i përshkruajmë ato 

në raportet e auditimit, me përjashtim të rasteve kur kuadri ligjor nuk lejon vënien në dispozicion 

të tyre për publikun ose në raste të rralla kur vetë ne vendosim që këto çështje nuk duhet të 

përfshihen në raport për shkak të pasojave negative që publikimi i tyre mund të sjellë në publikun 

e gjerë. 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

                                                           
3ISSAI 300, Parimet bazë të auditimit në lidhje me përputhshmërinë pohojnë se auditim duhet të japë siguri të 

arsyeshme për zbulimin e gabimeve, parregullsive dhe veprimtarive të paligjshme që mund të cenojnë ndjeshëm 

objektin e auditimit. 
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II. HYRJA 

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

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, dhe në zbatim të Programit të Auditimit nr. 513/1 Prot, datë 

27.05.2022 i ndryshuar me shkresën nr. 513/2 Prot., datë 21.06.2021,miratuar nga Kryetari i 

KLSH-së, nga data 30.05.2022 deri në datë 08.07.2022, në subjektin Bashkia Lushnje u krye 

auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë për periudhën 01.01.2021 – 31.12.2021.  

Grupi i auditimit përbëhej nga audituesit: 

1. G. K. – Përgjegjës Grupi 

2. R. L. – Anëtar 

3. E. M. – Anëtare 

 

1. Objektivat e auditimit: 

Auditimi Financiar dhe i Përputhshmërisë në Bashkinë Lushnje kishte si objektiva kryesore: 

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

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

subjekti që auditohet ushtron veprimtarinë e tij; 

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

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

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

risqeve të vlerësuara dhe gabimeve materiale (ISSAI 1315)4; 

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

vlerësimin e risqeve, nivelin e materialitetit dhe identifikimit të gabimeve, bazuar në 

standardet ISSAI 1700;  

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

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

mjaftueshme dhe përkatëse. 

 

2. Qëllimi i auditimit: 

Objektivi i auditimit financiar në Bashkinë Lushnje është dhënia e opinionit me siguri të 

arsyeshme, për periudhën nën auditim viti 2021, mbi transaksionet financiare dhe ngjarjet 

ekonomike nëse janë raportuar drejt dhe saktë në pasqyrat financiare të subjektit të audituar, kjo 

referuar kuadrit ligjor të raportimit financiar në fuqi. Ndërsa në auditimin e përputhshmërisë 

synohet dhënia e një vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e ndjekjes nga 

subjekti i audituar të rregullave, ligjeve, politikave, kodeve të vendosura apo termave, prokurimin 

e mallrave/shërbimeve dhe investimeve. 

 

3. Identifikimi i çështjes: 

Raporti i Auditimit synon të identifikojë përmbushjen e rolit të strukturave të Bashkisë Lushnje 

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

vazhdueshëm të punëve në shërbim të komunitetit, në funksion të zbatimit të strategjive që 

orientojnë zhvillimin e bashkisë, si dhe përmirësimin e vazhdueshëm të cilësisë së shërbimit ndaj 

komunitetit në plotësimin e kërkesave të tyre. 

Çështjet mbi të cilat është shtrirë auditimi: 

Pika 1. Mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin dhe Auditin e Brendshëm. 

                                                           
4Në zbatim të përcaktimeve të Manualit të Auditimit Financiar të KLSH-së. 
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Pika 2.Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit,burimi i krijimi të të ardhurave, 

vlerësimi i mbledhjes së tyre.  

Pika 3. Vlerësimi i raportimit financiar për vitin 2021. 

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

2021. 

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

 

4. Përgjegjësitë e strukturave drejtuese: 

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

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

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

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

të tij, ligjin për menaxhimin financiar dhe kontrollin dhe aktet nënligjore në zbatim të tij, ligjin 

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

 

5. Përgjegjësitë e audituesve: 

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

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

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

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

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

grumbulluara të auditimit. 

 

6. Kriteret e vlerësimit: 

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

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

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

Lushnje. Burimet e kritereve të vlerësimit janë: 

- Ligji organik i KLSH-së nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin 

e Kontrollit të Lartë të Shtetit”;  

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

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

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

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

Shqipërisë”, i ndryshuar; 

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

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

- Ligji nr. 137/2020, datë 16.11.2020 “Për buxhetin e vitit 2021”, i ndryshuar; 

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

Kundërligjshme”, i ndryshuar; 

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

- Ligji nr. 9643, datë 20.11.2016  “Për Prokurimin Publik” i ndryshuar;  

- Ligji nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për Prokurimin Publik”; 

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

ngaInspektorati Kombëtar iMbrojtjes së Territorit dhe ai iNjësisë Vendore”; 

- VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar 
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me VKM nr. 797, datë 29.12.2017; 

- VKM nr. 285, datë 19.5.2021 “Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik”; 

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

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

zbatimin e buxhetit të vitit 2019”; 

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

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

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

buxhetit të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”;  

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

e të pasqyrave financiare vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme”, Udhëzimin nr. 5 

datë 21.02.2022; 

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

ndryshuar. 

 

7. Standardet e auditimit: 

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

ka ndjekur edhe standardet ndërkombëtare të auditimit si më poshtë:  

- ISSAI 100 “Parimet themelore të auditimit të sektorit publik”; 

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

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

auditimit të përputhshmërisë; 

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

ISSAI 4200; 

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

IFAC. 

 

8. Metodologjia e auditimit: 

1. Kontrolli aritmetik 

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

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

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

bëjnë me evidentimin në llogari, mbartjet, klasifikimin dhe rigrupimin. Kontrolli aritmetik u krye 

me qëllim që të sigurohemi nëse veprimet e llogaritjes dhe të hedhjeve në llogaritë përkatëse, që 

përfundojnë me nxjerrjen e gjendjeve sintetike, nuk përmbajnë asnjë gabim (Ditari i kontabilizimit 

të urdhër shpenzimeve). 

2. Kontrolli me anë të pjesëve justifikuese 

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

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

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

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

sektorit publik”.   

3. Inspektimi fizik dhe kontrolli i gjendjeve ekzistuese 

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

ushtruar ekzaminoi përputhjen ndërmjet regjistrimit kontabël dhe pjesëve justifikuese përkatëse, 

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



 
 

17 
 

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

përputhjet e tij me atë kontabël.  

4. Kontrolli i vlerësimit 

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

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

5. Konfirmim nga të tretët 

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

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

shtetërore.   

6. Kontrolli sipas një treguesi 

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

që përbëjnë tregues të parregullsive kontabël. Mund të përmendim nëse ka mungesa e pjesëve 

justifikuese, gabimet e shpeshta në datat, numrat, referencat e brendshme, regjistrime pak të 

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

7. Intervistimi 

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

mirë problematikat e konstatuara. 

8. Raporte dhe Informacione  

U shqyrtuan raporte, informacione dhe dokumentacion lidhur me çështjet nën auditim. 

Praktikat e ndjekura në kryerjen e auditimit 

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

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

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

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

materiale5.  

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

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

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

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

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

janë marrë shpenzimet për paga, shpenzime operative dhe investime. 

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

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

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

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

moderuar deri të lartë.  

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

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

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

të vlefshëm administruam dhe nga procedurat e ndjekura nga vetë subjekti për vlerësimin e riskut, 

duke ia nënshtruar skepticizmit profesional nga ana e audituesve. Gjatë vlerësimeve u mbështetëm 

në Modelin e Riskut që KLSH-ja aplikon6. 

                                                           
5ISSAI 1315 
6Risku i Auditimit = Risku i qenësishëm * Risku i kontrollit * Risku i Zbulimit 

 



 
 

18 
 

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

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

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

informacionin financiar dhe jo financiar; inspektimeve që konsistojnë në regjistrimin e 

dokumenteve në regjistra/ ditarë/ partitarë, ose ne trajtë elektronike por edhe inspektime fizike; 

observimet që konsistojnë në analizën e proceseve ose procedurave të kryera nga të tjerë, me 

qëllim sigurimin e informacionit rreth performancës së proceseve/procedurave, por kjo mbetet e 

limituar deri në kohën kur observimi ka ndodhur; dhe së fundi kërkimi/hetimi që konsiston në 

kërkimin e informacionit te personat kompetent dhe të mirinformuar brenda dhe/ose jashtë njësisë 

shpenzuese. 

 

9. Dokumentimi i auditimit: 

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

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

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

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

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

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

të konfirmuar dhe mbështetur opinionet dhe raportin e audituesve dhe shërben si një burim 

informacioni për përgatitjen e tyre. 

 

III. PËRSHKRIMI I AUDITIMIT 

1. Informacion i përgjithshëm mbi subjektin - Bashkia Lushnje. 

Zona Gjeografike: Bashkia Lushnje kufizohet në veri me bashkitë Rrogozhinë dhe Peqin, në 

lindje me Bashkinë Belsh, në jug me Bashkitë Fier dhe Roskovec, ndërsa në perëndim me 

Bashkinë Divjakë. Kryeqendra e bashkisë është qyteti i Lushnjes. 

Popullsia: Sipas Censusit të vitit 2011 Bashkia Lushnje numëron një popullsi banuese prej 83.659 

vetë, ndërsa në Regjistrin Civil rezulton një popullsi prej 127.438 vetë. Sipërfaqja e bashkisë është 

372.72 km2. Në bazë të censusit, densiteti i popullsisë është 244.7 banorë për km2 ndërsa në bazë 

të regjistrit civil densiteti është 341.91 banorë për km2. 

Të dhëna të tjera: Bashkia ka nën 

administrimin e saj një zonë përgjithësisht 

rurale, ku 63% e popullsisë jeton në 85 fshatra 

që janë pjesë e saj. Lushnja është edhe zona 

bujqësore më e rëndësishme e Shqipërisë me 

prodhime të bimëve të arave, zarzavateve, 

bostanoreve dhe prodhimeve blegtorale në 

zonat e ulëta, si dhe me ullinj e vreshta në zonat 

kodrinore. Toka e Lushnjes mbillen zakonisht 

dy herë në vit dhe në raste të veçanta edhe tre 

herë në vit. Tipar tjetër është afërsia e kësaj 

zone bujqësore me tregjet kryesore 

konsumatorë të vendit si Tirana, Durrësi dhe 

Vlora. Tregtimi i prodhimeve bujqësore kryhet përgjithësisht në tregun pranë qytetit të Lushnjes 

nga ku nisen edhe një pjesë e madhe e eksporteve bujqësore të Shqipërisë për tregjet në brendësi 

të Ballkanit apo në Evropën qendrore e lindore. 
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Sa i takon zonës urbane, njësitë e shërbimit, tregtimit dhe subjektet e ndryshme private janë të 

vetmet burime të ardhurash për banorët e kësaj zone, të ardhura këto që duket se nuk mjaftojnë 

për të mbajtur një qytet që në censusin e vitit 2011 numëronte 31 mijë banorë. 
 

2.1 Mbi menaxhimin financiar, kontrollin dhe auditin e brendshëm. 

 

1. Identifikimi dhe vlerësimi i nivelit të implementimit të komponentëve të MFK-së. 

1. Mjedisi i kontrollit 

Integriteti personal dhe etika profesionale e nivelit menaxhues 

Bashkia Lushnje funksionon në përputhje me Ligjin Nr. 152/ 2013, “Për nëpunësin civil” i 

ndryshuar dhe Rregulloren e Brendshme të Bashkisë Lushnje. 

- Rregullorja e Brendshme e Bashkisë Lushnje për vitin 2021, është miratuar me Vendimin e 

Kryetarit nr. 2497, datë 06.04.2021. Rregullorja e Brendshme nuk është e plotë duke qenë se 

mungojnë përshkrimet dhe detyrat e disa pozicioneve si në rastin e Drejtorisë së Shërbimeve 

Publike: SNL për investimet dhe SNL për supervizimin e sipërmarrjeve. 

Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin Etik, në kundërshtim me Ligjin nr. 9131 datë 08.09.2003 

“Për Rregullat e Etikës në Administratën Publike”, ligjin nr. 10296, Kreu III, neni 20 “Mjedisi i 

kontrollit”, pika 2/a dhe në Manualin për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin, të hartuar dhe 

miratuar nga Ministria e Financës, Kap II, pika 2.5.1 “Mjedisi i Kontrollit (ose mjedisi i brendshëm 

i njësisë)”.  

Politika menaxheriale dhe stili i punës 

Pasqyrimi i emërimeve dhe largimeve në Bashkinë Lushnje për vitin 2021 është 35 emërime dhe 

41 largime. 
 

Tabela nr.1: Planifikimi dhe fakti i numrit të punonjësve 
Emërtimi Viti Plan Fakt 

Bashkia Lushnje 2021 297 289 

 

Deri më 31.12.2021 janë 10 pozicione vakante. Vendet vakante, mbartin risqe të cenimit të 

performancës së aktivitetit të institucionit. 
Tabela nr.2: Vendet vakante 

Nr. Vendet vakante deri 31.12.2021 

1 1 Drejtor, Drejtoria e Zhvillimit Rural 

2 1 Përgjegjës, Sektori i Këshillit, Konflikteve, dhe Shërbimeve Bujqësore 

3 1 Specialist Gjeodet, Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Territorit 

4 1 Drejtor, Drejtoria e Shërbimeve Publike 

5 1 Drejtor i Përgj, i Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurat 

6 1 Përgjegjës, Zyra e Menaxhimit të Aseteve 

7 1 Specialist për Ligjshmërinë, Zyra e Menaxh të Aseteve 

8 1 Drejtor i Përgj. i Shërbimeve Mbështetëse 

9 1 Specialist për Asistencën Ligjore, Drejtoria Juridike 

10 1 Polic Bashkiak 

 

Për vitin 2021, numri i punonjësve në administratën e Bashkisë Lushnje së bashku me njësitë e 

varësisë, është gjithsej 289 punonjës, nga të cilët në pozicione pune trajtuar sipas ligjit nr. 

152/2013 “Për nëpunësin Civil”, janë 139 punonjës, 150 punonjës janë me kontratë pune sipas 

ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës i Republikës Shqipërisë” i ndryshuar me të cilët janë 

lidhur kontrata pune tip. 
Nga 139 vende pune me statusin e nëpunësit civil, nga të cilët: 
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- 120 punonjës trajtohen me statusin e nëpunësit civil; 
- 19 punonjës të tjerë janë në periudhë prove për marrjen e statusit të nëpunësit civil. 
Struktura organizative, garantimi i ndarjes së detyrave, hierarkia, rregullat e qarta, të drejtat, 

përgjegjësitë dhe linjat e raportimit 

Struktura organizative e Bashkisë Lushnje, e ndërmarrjeve dhe institucioneve në varësi për vitin 

2021 është miratuar me Urdhër nr. 181, datë 10.12.2020 dhe ka në përbërje të saj 297 punonjës. 

Bashkia Lushnje në strukturën e saj për vitin 2021 ka në total 297 punonjës sipas drejtorive apo 

institucioneve të varësisë. Aftësitë profesionale të punonjësve 

Emërimet janë kryer në zbatim të Ligjit 152/2013 “Për  nëpunësin civil”, i ndryshuar, nenet 22 

dhe 25, si dhe Vendimit nr. 243, datë 18.03.2015, “Për pranimin, lëvizjen paralele, periudhën e 

provës dhe emërimin në kategorinë ekzekutive”, kreu II, III dhe VII. 

- Nuk është hartuar “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, për periudhën e 

auditimit, nuk ka një plan afatmesëm ose vjetor të trajnimeve, përveç trajnimeve që kryhen nga 

ASPA 

- Kanë një data bazë mbi trajnime e kryera nga punonjësit e Bashkisë Lushnje. Nga kjo data bazë 

rezulton se 17 punonjës kanë ndjekur trajnime. 

- Nuk janë kryer trajnime për anëtarët e GMS-s në fushën e Menaxhimit të Riskut. 

- Në lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit nuk janë kryer trajnime për Grupin e 

Menaxhimit Strategjik (GMS- në). 

2. Menaxhimi i riskut 

Në këtë proces identifikohen situatat e mundshme që mund të kenë efekt të dëmshëm në 

veprimtarinë e institucionit,  të cilat mund të jenë risqe të brendshme apo të jashtme. Bashkia 

Lushnje ka miratuar “Strategjinë e Menaxhimit të Riskut 2019- 2021” me vendim nr. 4279, datë 

17.05.2019, e cila duhet të përditësohet rregullisht (çdo 3 vite), në zbatim të Udhëzimit nr. 16, datë 

20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK- së dhe koordinatorit të riskut 

në njësitë publike”, pikën 5.3. Bashkia Lushnje ka ndjekur hapat për implementimin e Ligjit nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, duke u bazuar edhe në UMF 

nr. 28, datë 15.12.2011 “Mbi paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të 

kontrollit të brendshëm një njësitë publike”. Në Bashkinë Lushnje, për vitin 2021 koordinatori i 

riskut është znj. J. H., Specialiste Drejtoria e Financës dhe Buxhetit, me Urdhër të Brendshëm nr. 

42, datë 14.04.2021. 

Grupit të auditimit ju vunë në dispozicion shkresat për caktimin e Nëpunësit të Autorizuar dhe 

Nëpunësit Zbatues, të cilat janë paraqitur në tabelën e mëposhtme: 

Nëpunës i Autorizuar NA dhe Nëpunës Zbatues NZ 
Nëpunës Autorizues (NA) Autorizimi për kryerjen e detyrave si: 

E. S. Konfirmim i NA nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtoria e Menaxhimit dhe 

Harmonizimit Financiar, për dijeni të Degës së Thesarit Fier dt. 16/07/2021, me nr. 12378/1 Prot. 

NëpunësZbatues (NZ) Autorizimi për kryerjen e detyrave si: 

L. B. Konfirmim i NZ nga Ministria e Financave dhe Ekonomisë, Drejtorisë së Menaxhimit dhe 

Harmonizimit Financiar, për dijeni të Degës së Thesarit Fier dt. 18/10/2012, me nr. 13655/99 Prot. 

Procesi i Menaxhimit të Riskut për periudhën e auditimit rezulton të jetë realizuar dhe 

dokumentuar me vendimet përkatëse në mos zbatim të Ligjit nr. 10296 datë 08.07.2010, Kreu III 

dhe nenit 10, Kreu II, ndryshuar me Ligjin nr. 110/2015 si dhe Udhëzimit nr. 16 datë 20.07.2016 

“Për përgjegjësitë dhe detyrat e koordinatorit të MFK dhe koordinatorit të riskut njësitë publike”. 

Në mbështetje të Ligjit nr. 10296 dt 08.07.2010 “Për Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin” neni 

27, në zbatim të Udhëzimit nr. 16 datë 20.07.2016 “Për përgjegjësitë dhe detyrat e Koordinatorit 

të MFK në Njësitë Publike” pika 2/2,4, janë zhvilluar mbledhje të dokumentuara të Grupit të punës 
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për Menaxhimin Strategjik (GMS) për të diskutuar rreth çështjeve që lidhen me menaxhimin 

financiar dhe kontrollin, mbledhjet janë kryer nga GMS të dokumentuara (me proces- verbale) për 

Përgatitjen e Buxhetit Vjetor dhe Programit Buxhetor Afatmesëm.  

Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk punon me sistem HRMIS, por me hedhje manualisht në 

programin Microsoft Office Excel. Hedhja, pasqyrimi i të dhënave personale dhe profesionale të 

çdo punonjësi të punësuar kryhen nëpërmjet excel- it apo word- it. 

Në Bashkinë Lushnje, drejtoria e financave përdor programin excel. Duke qenë se ka mungesa të 

sistemit të hedhjes të të dhënave dhe kjo kryhet nga drejtoria e financave, niveli i riskut për të 

gabuar është i lartë. Nuk ka sisteme kompjuterike të liçensuar për njësinë. 

3. Aktivitetet e kontrollit 

Referuar Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, politikat 

dhe procedurat që vendosen, si parandaluese apo zbuluese në adresimin e risqeve sjellin arritjen e 

objektivave të institucionit. Bashkia Lushnje ka në strukturën e saj Auditin e Brendshëm, në zbatim 

të Ligjit  Nr. 114/2015“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” dhe Manualin e Auditit të 

Brendshëm. Në Bashkinë Lushnje nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit në 

kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 13. Si 

rrjedhojë, nuk ka takime të dokumentuara midis Komitetit të Auditimit dhe drejtuesve të NJAB-

së, në kundërshtim me kërkesat ligjore të cilat kanë si detyrim mbledhjen minimalisht 4 herë në 

vit. Ky institucion ka qenë pjesë e programit të auditit të jashtëm, si pasojë e saj ka patur 

mbikëqyrje nga ana e titullarit për zbatime të rekomandimeve mbi fushën e Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit. 

4. Informimi dhe komunikimi 

Bashkia Lushnje disponon faqen e saj zyrtare në web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj, rezulton se 

kjo faqe web- i nuk është azhornuar. Komunikimi realizohet elektronikisht, verbalisht dhe në 

formë shkresore. Me subjektet komunikimi kryhet nëpërmjet telefonit, postës zyrtare apo 

elektronike. Komunikimi nëpërmjet email- it kryhet nëpërmjet adresave të email-it personal, në 

mungesë të email- eve zyrtare. 

Titullari informohet nga drejtuesit e programeve nëpërmjet mbledhjeve, raporteve dhe relacioneve 

të ndryshme. Në Bashkinë Lushnje punonjësit punojnë me këto sisteme informatike Word, Excel. 

Punonjësit komunikojnë drejtpërdrejtë me eprorët sipas shkallës hierarkike për  probleme apo 

parregullsi, në rrugë elektronike. 

5. Monitorimi 

Për vitin 2021, Grupi për Menaxhimin Strategjik është ngritur, me urdhrin nr. 40, datë 12.03.2019. 

Vendim nr. 35/1, datë 04.03.2020 “Për një ndryshim në Vendimin nr. 40, të datës 12.03.2019”, ku 

koordinatori i GMS znj. T. K. është zëvendësuar me znj. E. S. 

Një formë e monitorimit është deklarata e vetëvlerësimit të sistemeve të kontrollit të brendshëm. 

Deklaratat i janë dorëzuar Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë mbi funksionimin e sistemit të 

kontrollit për vitin 2021 në datën 25.02.2022 me shkresën me nr. 10156/1 Prot. : “Deklaratë për 

cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në Bashkinë Lushnje”, “Raport mbi funksionimin e 

sistemeve të kontrollit të brendshëm në Bashkinë Lushnje”, Pyetësor dhe Plan i veprimit për 

Menaxhimin Financiar dhe Kontrollin. Deklaratat për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm, 

raporti për funksionimin  e sistemeve të kontrollit të brendshëm, si dhe Pyetësori i vetëvlerësimit 

për vitin 2021 janë realizuar dhe dorëzuar në Ministrinë e Financave dhe Ekonomisë brenda 

afateve të përcaktuara në Ligjin nr. 10296, datë 08.07.2010 i ndryshuar me ligjin nr. 110/2015, 

datë 15.10.2015 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i unifikuar, neni 18. 
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Titulli i gjetjes 1:Zbatim jo i plotë i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e menaxhimit 

financiar dhe kontrollit. 

Situata:Nga auditimi dhe analizimi i komponentëve të MFK-së në kundërshtim me Ligjin nr. 

10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, dhe Manualin e 

Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 108, datë 

17.11.2016 është konstatuar se: 

Mjedisi i kontrollit 
Rregullorja e Brendshme nuk është e plotë duke qenë se mungojnë përshkrimet dhe detyrat e disa 

pozicioneve si në rastin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike: SNL për investimet dhe SNL për 

supervizimin e sipërmarrjeve. 

Bashkia Lushnje nuk ka miratuar Kodin Etik. 

Deri më 31.12.2021 në Bashkinë Lushnje janë 10 pozicione vakante nga të cilët 4 drejtor, 2 

përgjegjës, 3 specialistë dhe 1 polic bashkiak. 

Mbi trajnimet: nuk është hartuar “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, për 

periudhën e auditimit, nuk ka një plan afatmesëm ose vjetor të trajnimeve, përveç trajnimeve që 

kryhen nga ASPA. Nga data baza rezulton se 17 punonjës kanë ndjekur trajnime, nuk janë kryer 

trajnime për anëtarët e GMS-s në fushën e Menaxhimit të Riskut. Si dhe në lidhje me Menaxhimin 

Financiar dhe Kontrollit nuk janë kryer trajnime për Grupin e Menaxhimit Strategjik (GMS- në). 

Menaxhimi i riskut 

Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk punon me sistem HRMIS, por me hedhje manualisht në 

programin Microsoft Office Excel. Hedhja, pasqyrimi i të dhënave personale dhe profesionale të 

çdo punonjësi të punësuar kryhen nëpërmjet Excel- it apo Ëord- it dhe Drejtoria e Financave 

përdor programin Excel.  

Informimi dhe komunikimi 

Bashkia Lushnje disponon faqen e saj zyrtare në web, ku pasqyrohet aktiviteti i saj, rezulton se 

kjo faqe web- i nuk është azhornuar. Komunikimi nëpërmjet email- it kryhet nëpërmjet adresave 

të email-it personal, në mungesë të email- eve zyrtare. 

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

Manuali i Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 

108, datë 17.11.2016 

Ndikimi: Zbatimi jo i plotë i kuadrit ligjor dhe nënligjor në fuqi në fushën e menaxhimit financiar 

dhe kontrollit, ka sjellë mungesë të kontrollit të brendshëm.  

Mos ndjekja e trajnimeve cenon cilësinë e zhvillimit profesional të punonjësve. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor dhe nënligjor për MFK 

Rëndësia: E mesme 

Rekomandimi:Bashkia Lushnje me qëllim zbatimin e plotë të komponentëve të MFK-së të marrë 

masat si vijon mbi: 

Mjedisin e kontrollit 
- Bashkia Lushnje të miratojë Kodin Etik. 

- Të azhornohet dhe të plotësohet Rregullorja e Brendshme me përshkrimet dhe detyrat e 

pozicioneve të strukturës së miratuar të Bashkisë Lushnje. 

- Të ketë shpallje mbi pozicionet vakante që të mos kemi cenim të mbarëvajtjes së punës  

- Të hartohet “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, të kenë një plan afatmesëm 

ose vjetor të trajnimeve, si dhe të kryhen trajnime për zhvillimin profesional të punonjësve, për 

anëtarët e GMS-s në fushën e Menaxhimit të Riskut dhe për Grupin e Menaxhimit Strategjik 

(GMS- në) mbi Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit 
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Menaxhimin e riskut 

- Të implementohen për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Drejtorinë e Financave programe 

të certifikuara në mënyrë që të minimizohen hedhja e të dhënave manualisht. 

Informimin dhe komunikimin 
- Bashkia Lushnje të azhornoj dhe të hedh dokumentacionin në faqen e saj të web-it si dhe 

punonjësit të kenë email-et e tyre zyrtare dhe komunikimi të kryhet nëpërmjet këtyre adresave. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi, Znj. E. S., Kryetare e Bashkisë 

Lushnje, nëpunës autorizues; Znj. L. B., Drejtor i Financës, nëpunës zbatues dhe Znj. E. Q., 

Drejtor i Burimeve Njerëzore. 

 

2. Organizimi dhe Funksionimi i Njësisë së Auditimit të Brendshëm 

Në vitin 2021, Njësia e Auditimit të Brendshëm funksionon në përputhje me Urdhrin e Kryetarit 

të Bashkisë Nr. 181, datë 10.12.2020, “Për miratimin e strukturës organizative të Bashkisë 

Lushnje”. 

Drejtoria e Auditimit në Bashkinë Lushnje është ngritur dhe organizuar sipas “Rregullores së 

Funksionimit të Brendshëm të Administratës së Bashkisë Lushnje” në nivelin e Drejtorisë të 

Auditimit. Përcaktimi i detyrave dhe kompetencave të NJAB për drejtorin dhe specialistin është 

përshkruar në rregullore. Njësia e auditit të brendshëm për sa i përket numrit të audituesve që 

duhet të ketë në strukturë, është ngritur në përputhje me kërkesat e Vendimin Nr. 83, datë 3.2.2016 

“Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në sektorin publik”, pika 

3. Gjatë vitit 2021, sektori i Auditit të Brendshëm deri në Qershor, e ka organizuar punën me dy 

auditues (përgjegjësi i zyrës dhe 1 auditues me profesion jurist). Për periudhën Korrik-Dhjetor 

2021 kjo zyrë është plotësuar me tre punonjës ku në Korrik ka ardhur një punonjëse e re me 

profesion ekonomiste. 

Në zbatim të Ligjit nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”, Nenit  11, Punësimi 

i audituesit të brendshëm, pika c,specialistët nuk janë të çertifikuar si Auditues i Brendshëm, 

megjithatë janë brenda afatit ligjor duke qenë se znj. A. H. është emëruar në datën 05.01.2021 

dhe znj. A. Ç. është emëruar më 01.07.2021. A. Ç. nuk përmbush kriterin e vendosur në Ligjin nr. 

114/2015“Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”,Nenit  11, Punësimi i audituesit të 

brendshëm, pika ç, mbi përvojën e punës 3 vite në profesion, megjithatë ajo është larguar më 

23.05.2022 në bazë të Vendimit nr. 377 datë 23.05.2022. 

 

Bazuar në Manualin e Auditit të Brendshëm, planifikimi i nevojave të stafit për trajnim për vitin 

2021 nuk është planifikuar dhe identifikuar për punonjësit të NJAB, nuk janë përcaktuar temat e 

interesuara dhe mundësitë e tyre për ndjekje. 

 

 

 
Tabela nr. 3: Struktura organizative e Drejtorisë Auditimit  

Nr. AUDITUESI 
Arsimimi/ Niveli i 

Diplomës 

Vjetërsi 

pune 

Vitet e punës në 

Auditin e Brendshëm 

Çertifikatë 

audituesi 

1 S. G. (Përgjegjëse) Fak Eko.  (E lartë) 34 10 Po, 2013 
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2 A. H. (Specialiste) Drejtësi (E lartë) 7 1 Jo 

3 A. Ç. (Specialiste) Info. Eko. (E lartë) 2 1.6 Jo 

 

Komiteti i Auditit të Brendshëm: Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për 

rrjedhojë as rregullore për të në kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm 

në sektorin publik” neni 13 “Komitetit të Auditimit të Brendshëm” i cili përcakton  se:“Komiteti 

i Auditimit të Brendshëm është organ i pavarur, monitorues e këshillëdhënës për titullarin e njësisë 

publike, si dhe mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm: 

a) duke siguruar pavarësinë e audituesit të brendshëm; 

b) duke vlerësuar dhe dhënë mendime për planin strategjik dhe vjetor; 

c) duke vlerësuar përshtatshmërinë e burimeve të auditimit; 

ç) duke siguruar një monitorim të zbatimit të planit dhe rezultateve të auditimit; 

d) duke monitoruar zbatimin e rekomandimeve të dhëna; 

dh) duke këshilluar për çështjet lidhur me risqet, sistemet e kontrollit të brendshëm e të auditimit. 

2. Komiteti i Auditimit të Brendshëm, në ato njësi publike ku krijohet, e shtrin autoritetin për të 

gjitha njësitë e varësisë. 

3. Mënyra e funksionimit, kompetencat dhe përbërja e Komitetit të Auditimit të Brendshëm 

rregullohen me vendim të Këshillit të Ministrave, me propozimin e Ministrit të Financave.  

Konstatohet mungesa e dokumentimit dhe protokollimit të raportimeve periodike menaxhimit 

të lartë dhe borditmbi qëllimin, autoritetin, përgjegjësinë dhe rezultatet e aktivitetit të Auditit 

Brendshëm e cila përcaktohet në Standardet 2060 të auditimit. 

Kodi i Etikës 

Referuar Urdhrit nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” Njësia e Auditit të Brendshëm nuk e ka hartuar dhe 

miratuar “Kodin e Etikës” në Bashkinë Lushnje. 

 

Karta e Auditimit të Brendshëm në sektorin publik 

Referuar Urdhrit nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik” ka hartuar dhe miratuar “Kartën e Auditimit të 

Brendshëm në sektorin publik” në Bashkinë Lushnje, me shkresën nr. 9719 prot., datë 11.11.2019. 

 

Vlerësim mbi veprimtarinë e Njësisë së Auditit të Brendshëm 

Nga auditimi i kryer mbi funksionimin e Njësisë së Auditit të Brendshëm të Bashkisë Lushnje, 

rezultoi se: 

Planet Strategjike dhe Vjetore: 
Në mbështetje të Manualit të Auditimit të Brendshëm në Sektorin Publik janë hartuar dhe miratuar 

planet vjetore sipas viteve: 

Për vitin 2021 është miratuar plani strategjik për vitet 2021 – 2023 dhe plani vjetor 2021 nga 

Kryetari i Bashkisë Lushnje me shkresë nr. 7947, datë 14.10.2020. 

Këto plane janë miratuar nga titullari i institucionit dhe dërguar brenda afateve të Manualit të 

Auditit të brendshëm, zyrtarisht (por edhe me postë elektronike) në Drejtorinë e Përgjithshme të 

Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm pranë Ministrisë së Financave dhe Ekonomisë, në 

përputhje me Ligjin nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin 

publik”, si dhe Urdhrin e Ministrit  të Financave nr. 100, datë 25.10.2016 “Për miratimin e 

Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, por pa dhënë mendimin Komiteti i  

Auditimit, i cili nuk është ngritur. 
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Për auditimet e kryera është vijuar me ndjekjen e rekomandimeve dhe me zbatimin e tyre në zbatim 

të Ligjit nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” Neni 12 

titullari është përgjegjës për: d) hartimin, miratimin dhe ndjekjen e planit të veprimit, për zbatimin 

e rekomandimeve të lëna në përfundim të procedurave të auditimit nga njësia e auditimit të 

brendshëm dhe/ose në përfundim të procedurave të vlerësimit të cilësisë së auditimit nga struktura 

përgjegjëse për harmonizimin e auditimit të brendshëm, brenda 30 ditëve nga data e dorëzimit të 

raportit përfundimtar. Raporti i auditimit mbi ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga 

AB në Sektorin Publik për auditimet e kryera gjatë vitit 2021 janë nisur MFE-s dhe Drejtorisë së 

Harmonizimit të AB me shkresën nr. 2887 Prot., datë 06.04.2022. 

Realizimi i Planeve Vjetore: 
Për vitin 2021 janë parashikuar gjithsej 10 (dhjetë) auditime. Realizimi i auditimeve për vitin 

2021 është në masën 100 %. nga të cilat: 7 (shtatë) auditime përputhshmërie dhe 3 (tre) auditime 

të kombinuara, nga të cilat janë realizuar 10 auditime (9 sipas planit vjetor dhe një auditim për 

zbatimin e rekomandimeve të vitit të mëparshëm i paplanifikuar) nga 10 auditime të planifikuara. 

Për vitin 2021 është bërë ndryshimi i planit, miratuar te kryetari dhe me shkresë nr. 6750/1 Prot 

datë 17.09.2021 është dërguar në Drejtorinë e Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm. Gjatë 

vitit 2021 kanë realizuar një mision auditimi në periudhën Janar - Mars 2021 mbi ndjekjen e 

zbatimit të rekomandimeve të adresuara për auditimet e kryera gjatë vitit 2020 sipas Udhëzimit nr 

42 datë 27.10.2020 “ Mbi ndjekjen e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga auditimi i 

brendshëm në sektorin publik”. Ky mision auditimi ishte i paplanifikuar për këtë vit sepse plani 

për vitin 2021 ishte miratuar. Si rrjedhim është ndryshuar plani i vitit 2021 i miratuar së bashku 

me planin strategjik. Për vitin 2021, ka realizuar 10 auditime: Analiza e detyrimeve të 

prapambetura, Drejtoria e të ardhurave vendore, Njësia Administrative Dushk, Njësia 

Administrative Krutje, Njësia Administrative Fiershegan, Njësia Administrative Allkaj, Qendra e 

Kulturës dhe Klub Sporti, Ndërm. Mirëmb. Pasurisë Publike, Sh.A Klubi i Futbollit Lushnja dhe 

Qendra e Arsimit. 

Raporti i veprimtarisë së Auditimit të brendshëm për vitin 2021 së bashku me evidencat është 

dërguar pran Drejtorisë së Harmonizimit për Auditimin e Brendshëm në Ministrinë e Financave, 

me shkresën nr. 1253 Prot, datë 09.02.2022. 

 

Rekomandimet: Një nga drejtimet e auditimit në angazhimet e kryera është ndjekja e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna nga auditimi i mëparshëm, nga kjo NJAB 2021 është realizuar një mision 

auditimi apo evidentim nga një punonjës i zbatimit rekomandimeve për subjektet e audituara. 

Rekomandimet e dhëna nga zyra e auditimit të brendshëm janë pranuar nga subjektet e audituara 

dhe është plotësuar plani i veprimit për zbatimin e rekomandimeve .Verifikimi i zbatimit të 

rekomandimeve është kryer nëpërmjet programit të Auditimit Auditimit nr. 2386 Prot të datës 

23.03.2022 të miratuar nga Kryetari i Bashkisë. Në përfundim totali i rekomandimeve të dhëna 

nga auditimet e kryera për vitin 2021 janë 78 rekomandime. Nga këto 51 rekomandime janë 

zbatuar dhe 23 rekomandime janë në proces zbatimi dhe 4 rekomandime nuk janë zbatuar. Në 

datën 06.04.2022, me nr. 2887 Prot., Zyra e Auditimit të Brendshëm në bashkinë Lushnje i ka 

dërguar MFE- s dhe Drejtorisë së Harmonizimit të Auditimit të Brendshëm, Raportin mbi ndjekjen 

e zbatimit të rekomandimeve të dhëna nga AB në Sektorin Publik për auditimet e kryera gjatë vitit 

2021. 

 

Titulli i gjetjes 2:Mungesë urdhri për ngritjen e Komitetit të Auditimit si dhe mos hartimi i Kodit 

të Etikës. 
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Situata:Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të në 

kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 13. 

Referuar Urdhrit nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”  

Njësia e Auditit të Brendshëm nuk e ka hartuar dhe miratuar “Kodin e Etikës” në Bashkinë 

Lushnje. 

Kriteri: Ligji nr. 114/2015, datë 22.10.2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik”,  

Manuali i Auditit të Brendshëm të miratuar me Urdhrin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të 

Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”. Vendimin 

Nr. 83, datë 3.2.2016 “Për miratimin e kritereve të krijimit të njësive të auditimit të brendshëm në 

sektorin publik”. 

Ndikimi: Mungesa e ngritjes së strukturës së Njësisë së Auditit të Brendshëm nuk sjell një 

veprimtari të pavarur që jep siguri objektive dhe këshillim për të përmirësuar performancën e 

institucionit. 

Shkaku: Mos ngritja e Komitetit të Auditimit dhe mos hartimi i Kodit të Etikës. 

Rëndësia: E  mesme 

Rekomandimi: Bashkia Lushnje të marrë masa për ngritjen e Komitetit të Auditimit që të jetë një 

mbështetës për njësinë e auditimit të brendshëm si dhe një organ i pavarur, monitorues e 

këshillëdhënës për titullarin e njësisë si dhe të hartojë e miratojë Kodin e Etikës. 

 

Titulli i gjetjes 3:Mos mbulim me auditim i fushave më me risk në veprimtarinë e institucionit 

nga Njësia e Auditit të Brendshëm 

Situata:NJAB nuk mbulon me auditim të gjitha fushat/ sistemet e njësisë publike duke mos i 

dhënë prioritet fushave/ sistemeve të përzgjedhura, sipas nivelit të riskut,duke mos zbatuar 

Urdhrin nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit 

të Brendshëm”, Strategjinë së auditimit të brendshëm, bazuar në tre klasifikimet e mëposhtme, 

duhet të konsiderojë një frekuencë auditimi si vijon: 

i - Fusha me risk të lartë – e këshillueshme një herë në vit;  

ii - Fusha me risk të mesëm – e këshillueshme një herë në dy- tre vite;  

iii - Fusha me risk të ulët – e këshillueshme jo më shumë se pesë vite. 

Kriteri:Manuali i Auditit të Brendshëm të miratuar me Urdhrin nr. 100, datë 25.10.2016 të 

Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”, 

Ndikimi:Mungesa e mbulimit me auditim i fushave më me risk nga NJAB sjell mos përmirësim 

të performancës së institucionit dhe mos identifikim të anomalive. 

Shkaku:Mos ngritje të Njësisë së Auditit të Brendshëm 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi:Njësia e Auditit të Brendshëm të hartojë program pune për auditimin e fushave 

më me risk në veprimtarinë e institucionit. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme mbajnë përgjegjësi, Znj. E. S., Kryetare e Bashkisë 

Lushnje; Znj. S. G., Drejtor i Auditit të Brendshëm. 

 

 

2.2 Mbi planifikimin dhe zbatimin e PBA-së dhe buxhetit vjetor për vitin 2021. 

 

1. Programimi buxhetor afat mesëm 
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Programimi i PBA 2021-2023 

Këshilli Bashkiak Lushnje ka marr vendim me nr. 112, datë 23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetit 

vjetor 2021, të PBA 2021- 2023 dhe të Kalendarit të Programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë 

Lushnje. Konfirmimi nga Prefekti i Qarkut Fier me nr. 1315/1, datë 31.12.2020. 

Ka mbledhje të dokumentuara të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit të 

politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore. 

Ka proces verbale mbi (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e buxhetit etj), të 

cilat të dokumentojnë se janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit. 

Programimi i PBA 2022-2024 

Këshilli Bashkiak Lushnje ka marr vendim me nr. 101, datë 23.12.2021, “Mbi miratimin e buxhetit 

vjetor 2022, të PBA 2022- 2024 dhe të Kalendarit të Programit Buxhetor Afatmesëm të Bashkisë 

Lushnje. Konfirmimi nga Prefekti i Qarkut Fier me nr. 1315/1, datë 31.12.2020. 

Ka mbledhje të dokumentuara të GMS për të diskutuar rreth planifikimit dhe monitorimit të 

politikave strategjike, PBA, risqeve kryesore. 

Ka proces verbale mbi (dëgjesa publike, takime për llogaridhënie për zbatimin e buxhetit etj), të 

cilat të dokumentojnë se janë konsultuar me komunitetin dhe grupet e interesit. 

2. Planifikimi dhe realizimi i buxhetit të Bashkisë Lushnje- Viti 2021 

Buxheti i vitit 2021 është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak, me nr. 112, datë 24.12.2020, 

e konfirmuar nga Prefekti i Qarkut Fier me shkresën nr. 1315/1, datë 31.12.2020. Buxheti fillestar 

për vitin 2021 i është nënshtruar ndryshimeve si më poshtë: 

 
Tabela nr. 5: Ndryshimet e buxhetit të Bashkisë Lushnje gjatë vitit 2021 

Nr VKB Shuma 

1 VKB Nr. 16 Datë 25.02.2021 Shtese per pagat e arsimit nga Ministria Financave                           12,225,201 

2 VKB Nr. 47 Datë 23.06.2021 Përdorim Rezerve                                                                                   100,000 

3 VKB Nr 69 Datë 24.09.2021 Përdorim Rezerve                                                                                   300,000 

4 VKB Nr. 75 Datë 18.10.2021 Rishpërndarje                                                                                    15,600,000 

5 VKB Nr. 76 Datë 18.10.2021 Rishpërndarje                                                                                        4000000 

6 VKB Nr 80 Datë 27.10.2021 Përdorim Rezerve                                                                                  430,000 

7 VKB Nr 98 Datë 23.12.2021 Shtese per detyrimet e prapamb (Ministria e Financave                     6,647,073 

Nr Urdhër Kryetari Shuma 

1 Urdhër Nr. 149 Datë 02.08.2021                                  1,800,000  

2 Urdhër Nr. 206 Datë 10.11.2021                                  5,700,000  

 

Tabela nr. 6: Planifikimi i të ardhurave dhe shpenzimeve për buxhetin e vitit 2021  
në 000 lekë 

Planifikimi i të ardhurave për vitin 2021 Planifikimi i shpenzimeve për vitin 2021 

Burimi i të ardhurave 

Buxheti 

fillestar, 

Buxhet

i 

shtesë, 

Të 

ardhura   

(në 000/ 

lekë) Emërtimi i  zërave 

Buxheti 

fillestar, 

Bux

heti 

shte

së, 

Shpenzime

t   (në 000/ 

lekë) 

Miratuar me 

VKB  nr.112 

datë 

23.12.2020 

Miratu

ar me 

VKB 

nr. , 

datë 

x.x.202

1 

Miratuar 

me VKB  
nr.112 datë 

23.12.2020 

Mira
tuar 

me 

VK
B nr. 

x, 

datë 
x.x.2

021 

 1 2 1+2  3 4 3+4 

 Te ardhura te taksueshme  359,297  359,297 Art. 600 Paga 532,683  496,983 

 Te ardhura jo tatimore  157,754  157,754 

Art.601 Sigurime shoqërore dhe 

shëndetësore 88,585  82,669 
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 Te ardhura te tjera  93,676  93,676 Art.602 Shpenz.operative 414,494  245,658 

 Te ardhurat e vitit 2021  610,727  610,727 Art.603 Subve 46,6  36,846 

 Te ardh.e trasheg.V.2020  44,000  44,000 
Art.604 Tranferime korrente te 
brendshme 12  2 

 Transferta pakushtezuar 

2021  403,199  403,199 

Arti.609Transferime te buxh. 

familjare dhe individë     

 Transf pakusht.sektoriale 
v.2021  251,226  251,226 Art.230-231 Investime 243,527  176,746 

 Shtese transferte e 

pakushtezuar sektoriale    12,225 12,225     

 Transferte specifike  
v.2021  9,865  9,865     

 Shtese per detyrimet e 

prapambetura    6647 6,647     

TOTALI TE 

ARDHURAVE 1,319,017  18,872   1,337,889  TOTALI SHPENZIMEVE 1,337,889 0 1,040,902 

Burimi:Bashkia Lushnje  

 

Nga auditimi i shtesave dhe ndryshimeve në buxhetet vjetore, rezultoi se ndryshimet gjatë vitit 

janë të miratuara në Këshillin Bashkiak. 

Miratimi buxhetit vjetor 2021, është bërë brenda afateve që përcakton neni 32 -Përgatitja dhe 

miratimi i buxheteve vendore, ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor 

në Republikën e Shqipërisë” (Këshilli i qeverisjes vendore, brenda datës 31 dhjetor, miraton 

buxhetin vendor në bazë të vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të 

përcaktuara në ligjin e buxhetit vjetor).  

Të ardhurat e realizuara në vlerën 1,319,017 mijë lekë kundrejt atyre të planifikuara në vlerën 

1,337,889 mijë lekë janë realizuar në masën 101.4 %, në vlerën 18,872 mijë nga e cila:Shtesa 

transfertë e pakushtëzuar sektoriale në vlerën 12,225 mijë dhe Shtesa transfertë e pakushtëzuar 

sektoriale në vlerën 6,647 mijë. Përsa i përket shpenzimeve është planifikuar vlera 1,337,889 mijë 

lekë dhe realizuar në vlerën 1,040,902 mijë lekë, në masën 77.8 % me diferencë 296,987 mijë 

lekë. 
 

2. Çelja e fondeve buxhetore të vitit dhe ndryshimet sipas Akteve Normative. Kontrolli i 

realizimit të treguesve buxhetor dhe pasqyrimi në raportet periodike të monitorimit. 

 

Planifikimi dhe realizimi i shpenzimeve për vitin pa transfertat e kushtëzuara 2021 

Për periudhën 12 mujore të vitit 2021, planifikimi i buxhetit për zërin e shpenzimeve është në 

vlerën 640,731 mijë lekë, ndërsa realizimi 488,292 mijë lekë, ose në masën 76 %. Zëri që ka 

nivelin më të ulët të realizimit është artikulli - 603 -Subvencion i cili është planifikuar në vlerën 

6,600 mijë lekë dhe është realizuar në vlerën 1,600 mijë lekë, ose në masën 24%, si dhe artikulli 

602 -Shpenzime Operative, i cili është planifikuar në vlerën 169,477 mijë lekë dhe është realizuar 

në vlerën 100,961 mijë lekë, ose në  masën 60 %. 

 
Tabela nr. 7: Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Lushnje, për vitin 2021  në 000 lekë 

 Buxheti përfundimtar Plan-Fakt Bashkia Lushnje, për vitin 2021 

Nr. Përshkrimi i shpenzimeve Plani 2021 Fakti 2021 Realizi

mi ne 

% 

Vlera e 

mbuluar nga të 

ardhurat e veta 

(Grand+Ardh) 

Vlera e 

mbulu

ar nga 

FZHR 

dhe 

granti  

  Bashkia pa njësite vartëse      

1 Artikulli - 600 Paga 187,496 174,452 93 % 174,452 0 

2 Artikulli - 601Sig. shoqërore &shend 31,396 29,028 92 % 29,028 0 

3 Artikulli - 602 Shpenzime operative 169,477 100,961 60 % 100,961 0 
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4 Artikulli - 604 Transferta korrente te brendshme 11,170 30 0 % 30 0 

5 
Artikulli - 606 Transferime tek buxhetet familjare (Ndihma 
ek. dhe PAK) 9,200 8,806 96 % 8,806 0 

6 Artikulli - 603 Subvenc 6,600 1,600 24 % 1,600 0 

7 Artikulli - 230 Projekte 0 0 0 % 0 0 

8 Artikulli - 231 Investime 225,391 173,415 77 % 173,415 0 

  TOTAL viti 2021 640,731 488,292 76 % 488,292 0 

Burimi:Bashkia Lushnje  

 

Titulli i Gjetjes 4:Probleme në lidhje me publikimin dhe analizën e buxheteve. 

Situata: - Ka diferenca midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës 

së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të tyre. Të ardhurat e realizuara në vlerën 1,319,017 mijë 

lekë kundrejt atyre të planifikuara në vlerën 1,337,889 mijë lekë janë realizuar në masën 101.4 %, 

në vlerën 18,872 mijë nga e cila:Shtesa transfertë e pakushtëzuar sektoriale në vlerën 12,225 mijë 

dhe Shtesa transfertë e pakushtëzuar sektoriale në vlerën 6,647 mijë. Përsa i përket shpenzimeve 

është planifikuar vlera 1,337,889 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 1,040,902 mijë lekë, në masën 

77.8 % me diferencë 296,987 mijë lekë. 

- Në faqen zyrtare në web të saj, Bashkia Lushnje nuk ka publikuar dhe azhornuar 

dokumentacionin përsa i përket buxhetit 

Kriteri: Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27 dhe 32, i ndryshuar me Ligjin nr. 114/2012 datë 

07.12.2012 dhe Ligjin nr. 57/2016, datë 2.6.2016;  

Ligji Nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 37 

Ligji nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe 

“ç”; 

Ligji nr. 109/2017, datë 30.11.2017 “Për buxhetin e vitit 2018”; 

UMF Plotësues nr. 8, datë 29.03.2012 “Për procedurat standard të përgatitjes së buxhetit 

afatmesëm” 

UMF Nr. 2, datë 6.02.2012 “Për procedurat standard të zbatimit të buxhetit” i ndryshuar pika 101. 

UMF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të 

vetëqeverisjes vendore”. 

Ndikimi:Planifikimi i të ardhurave të veta, zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe mos 

realizimi i tyre, më së shumti për shkak të mosrealizimit të të ardhurave, sjellin mungesa në 

plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës të njësisë vendore në drejtim 

të këtyre shërbimeve. 

Shkaku: Analizat e punës për realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve në buxhetet paraardhëse 

nuk janë bërë të plota, duke mos nxjerrë konkluzione të sakta për realizimet dhe mosrealizimet e 

buxheteve gjatë viteve të audituara. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Lushnje të ndjekë hapat dhe të marrë masa për hartimin e një buxheti 

real, objektiv në realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, për të mos krijuar diferenca midis 

parashikimit dhe realizimit të buxhetit si dhe të analizohet brenda muajit qershor të çdo viti zbatimi 

i buxhetit. Të publikohet dhe azhornohen dokumentacioni përsa i përket buxhetit në faqen zyrtare 

në web të saj.  

 

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

monitorimit. Fondet e shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës COVID -19, 

miratimi i këtyre fondeve sipas kuadrit rregullator në fuqi. 
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Raportet e monitorimit të treguesve buxhetor. Nga titullari në zbatim të detyrimeve ligjore për 

monitorimin e zbatimit të buxhetit janë bërë raportet periodike si vijon: 

Në zbatim të kërkesave të nenit 44 -Raporti vjetor, të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, ku kërkohet që “Kryetari njësisë së vetëqeverisjes vendore është përgjegjës të paraqesë 

çdo vit një raport me shkrim te këshilli për veprimtarinë financiare dhe zbatimin e buxhetit të 

njësisë së vetëqeverisjes vendore, përfshirë dhe institucionet e saj të varësisë. Ky raport i paraqitet 

këshillit jo më vonë se data 31 mars i vitit pasardhës”, nga Kryetari njësisë së vetëqeverisjes 

vendore, me shkresën nr. 1659 prot., datë 23/02/2022 i është dërguar këshillit bashkiak “Raporti 

vjetor i monitorimit të zbatimit të buxhetit për vitin 2021”. Kryetari i Këshillit ka marr vendim me 

nr. 22, datë 28.02.2022 mbi miratimin e “Raportit vjetor të monitorimit të zbatimit të buxhetit për 

vitin 2021”. Për vitin 2021 janë bërë edhe 3 raporte te monitorimit te zbatimit buxhetit. Raporte 

janë bërë për çdo 4 mujor. Gjithashtu këto raporte 4 mujore i janë dërguar me e-mail edhe 

Ministrisë së Financave (Drejtorisë së Buxhetit Vendor): zbatimi i buxhetit për 8 mujorin, viti 

2021 me nr. 3595 Prot, datë 25.05.2021, zbatimi i buxhetit për 8 mujorin, viti 2021 me nr. 7044 

Prot, datë 27.09.2021, raporti vjetor i zbatimit të buxhetit për vitin 2021 me shkresën nr. 1659 

Prot., datë 23/02/2022. Raporti vjetor i monitorimit të zbatimit të buxhetit të vitit 2021, nga titullari 

i njësisë vendore i është dërguar Këshillit Bashkiak, nëpërmjet postës elektronike. 

Nuk ka patur fonde të shpenzuara nga njësia vendore për shkak të situatës COVID -19 për 

periudhën e auditimit. 

 

4. Vlerësimi i risqeve buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara, vendimet gjyqësorë, 

vendimet e shpronësimeve. 

Detyrimet e prapambetura në datën 31.12.2021 

Bashkia Lushnje për vitin 2021 administron akt rakordimi me degën e thesarit për detyrimet e 

prapambetura. Vlera e këtyre detyrimeve është llogaritur nga vetë njësia vendore.  

Në Pasqyrat Financiar të mbyllura për vitin 2021 rezultojnë në vlerën 14,826,175 lekë në llogarinë 

486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” me kundër parti llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në vlerën 14,826,175 lekë. Bazuar në listën  analitike që administrohet nga sektori i 

financës si dhe nga vlera e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, të aktivit të 

bilancit, vlera e detyrimeve të prapambetura për Bashkinë Lushnje në datën 31.12.2021 është  

14,826,175 lekë, e cila sipas natyrës së detyrimit paraqitet në tabelën e mëposhtme: 
 

Tabela nr. 8: Detyrimet Bashkia Lushnje, viti 2021      në lekë 
Emërtimi Gjendja 31.12.20 Shtesa Pakësime Gj.31.12.21 

 Llog. 4864100 - Detyrime Gjyqësore 1,000,000 512,282  1,512,282  0 

 Llog. 4864200 - Detyrime për shërbime 522,838 962,328.58  399,999.58  1,085,167 

Llog.4864300 - Detyrime për mirëmbajtje  480,000   480,000 

 Llog. 4864400 - Detyrime për investime  96,349,668 1,350,600  84,948,657  12,751,611 

 Llog. 4864600- Detyrime për mallra  1,215,028  795,960  419,068 

 Llog. 4864900 – Detyrime të tjera 1,551,726  1,551,726  0 

 Llog. 4864902-Detyrime për shpronësime  90,329   90,329 

Shuma 99,424,232 4,610,568 89,208,625 14,826,175 

Burimi:Bashkia Lushnje  

 

Titulli i gjetjes 5:Risqet buxhetore nga niveli i faturave të pa likuiduara 

Situata:Raporti i detyrimeve të prapambetura për vitin 2021 nuk i është nisur Ministrisë së 

Financave dhe Ekonomisë nga Bashkia Lushnje. Bashkia Lushnje për vitin 2021 administron akt 
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rakordimi me degën e thesarit për detyrimet e prapambetura. Vlera e këtyre detyrimeve është 

llogaritur nga vetë njësia vendore.  

Në Pasqyrat Financiar të mbyllura për vitin 2021 rezultojnë në vlerën 14,826,175 lekë në llogarinë 

486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” me kundër parti llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në vlerën 14,826,175 lekë. Bazuar në listën  analitike që administrohet nga sektori i 

financës si dhe nga vlera e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, të aktivit të 

bilancit, vlera e detyrimeve të prapambetura për Bashkinë Lushnje në datën 31.12.2021 është  

14,826,175 lekë.  
Tabela nr. 9: Detyrimet e prapambetura 2020-2021       në lekë 

Emërtimi Gj.31.12.20 Shtesa Pakësime Gj.31.12.21 

 Llog. 4864100 - Detyrime Gjyqësore 1,000,000 512,282  1,512,282  0 

 Llog. 4864200 - Detyrime për shërbime 522,838 962,328.58  399,999.58  1,085,167 

 Llog.4864300 - Detyrime për mirëmbajtje  480,000   480,000 

 Llog. 4864400 - Detyrime për investime  96,349,668 1,350,600  84,948,657  12,751,611 

 Llog. 4864600 - Detyrime për mallra  1,215,028  795,960  419,068 

 Llog. 4864900 - Detyrime të tjera 1,551,726  1,551,726  0 

 Llog. 4864902 - Detyrime për shpronësime  90,329   90,329 

SHUMA 99,424,232 4,610,568 89,208,625 14,826,175 

Burimi:Bashkia Lushnje  
 

Kriteri: Udhëzimi i Ministrit të Financave nr. 5, datë 27.02.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të 

prapambetura”, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5/1 datë 21.05.2014, pika 4. 

Ndikimi:Mos shlyerja në kohë të detyrimeve ndaj të tretëve krijon risk për pagesa penalitetesh të 

panevojshme. 

Shkaku: Moszbatim i kërkesave ligjore për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandimi: Bashkia Lushnje të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja gjatë vitit 

buxhetor dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të trashëguara nga vitet 

e mëparshme, duke hartuar plan të detajuar për këtë qëllim. 

 

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

të tyre 

Fondi për Zhvillimin e Rajoneve (FZHR) 

Njësitë vendore përfitojnë fonde nga Buxheti i Shtetit nëpërmjet Fondit për Zhvillimin e Rajoneve 

(FZHR). Ky fond përfitohet për financimin e projekteve për të cilat aplikojnë njësitë e qeverisjes 

vendore në fushat e infrastrukturës rrugore, arsimit, shëndetësisë etj. Për periudhën e audituar 

Bashkia Lushnje nuk ka përfituar fonde. 

 

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

së të ardhurave në përputhje me dispozitat ligjore dhe borxhin tatimor. Mënyra e llogaritjes 

së taksës së ndikimit në infrastrukturë dhe arkëtimi i detyrimit. 

Për vitin 2021, paketa fiskale për taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Lushnje është miratuar 

me VKB-në nr. 111, datë 23/12/2020, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315 datë 

31/12/2020.  

Tabela nr. 10: Planifikimi dhe realizimi vjetor i të ardhurave viti 2021  
000 lekë 

I Të ardhura të taksueshme Planifikim Realizim % 

1 Taksë mbi ndërtesat 96.977 69.009 71,2 

2 Taksë mbi tokën bujqësore 100.000 58.047 58,0 
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3 Taksë mbi truallin 12.000 18.695 155,8 

4 Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja 70.250 43.343 61,7 

5 Taksa mbi veprimtarinë e shërbimit hotelier 140 313 223,4 

6 Taksa vendore e tabeles+reklama 10.000 8.144 81,4 

7 Taksë mbi veprimtarinë e Bizn. Vogël (Tatim i thjeshtuar mbi fitimin) - 3.226  
8 Tarifa për leje transporti&license 5.030 1.923 38,2 

 Shuma I 294.397 202.700 68,9 

II Taksa të ndara    
1 Taksa e kalimit të drejt së pronësisë të pas. Paluajt 10.000 5.519 55,2 

2 Taksa për qarkullimin e mjeteve të përdorura 32.000 40.471 126,5 

3 Renta minerare 6.900 5.405 78,3 

4 Nga tatimi mbi të ardhurat personale 12.000 23.411 195,1 

5 Transfertë nga MIE  355  

 Shuma II 60.900 75.162 123,4 

III Tarifa    
1 Tarifë (për qëllime biznesi) për zënien dhe përdorimin e hapësirave publike 1.500 1.662 110,8 

2 Tarifë për parkim (për zënien dhe përdorimin e hapësirave publike për parkim) 8.000 5.362 67,0 

3 Tarifa pastrimi, higjene dhe ndriçimi 110.000 91.934 83,6 

4 Tarifë për therjen e bagëtive 2.000 669 33,4 

5 Tarifë për lëshime vërtetime 5.000 1.172 23,4 

 Shuma III 126.500 100.798 79,7 

IV Të ardhura të tjera    
1 Qera ndërtese 8.250 8.304 100,6 

2 Qera toke bujqësore & asete 5.110 1.485 29,1 

 Shuma IV 13.360 9.788 73,3 

V Taksa, tarifa & të ardhura të tjera    
1 Të tjera 88.850 14.339 16,1 

2 Të ardhura me destinacion (pullat gj. civile)  0,9  
3 Të ardhura nga shërbimi MZSH  908  
4 Sponsorizime  99  

 Shuma V 88.850 15.347 17,3 

 Bashkia (I+II+III+IV+V) 584.007 403.795 69,1 

 Qendra Arsimit 12.220 8.923 73,0 

1 Të prindërve për kopshtet +çerdhet e fëmijëve 11.820 8.870 75,0 

2 Të prindërve për konvikte 300 43 14,2 

 Të tjera 100 9 9,4 

 Ndërmarrja e Pasurisë Publike 13.000 6.526 50,2 

1 Të ardhura nga vaditja 10.000 2.782 27,8 

2 Të tjera+të ardhura nga parkingu =1413.850 3.000 3.744 124,8 

 Qendra Kulturore & Klubi i Sportit 1.500 6 0,4 

 TOTALI (Bashki+3 nd/jet) 610.727 419.249 68,65 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Referuar të dhënave të Drejtorisë së të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnjepër periudhën nën 

auditim realizimi i të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në Bashkinë Lushnje paraqitet si 

vijon: 

Për vitin 2021 të ardhurat janë realizuar në masën 68.65 %, nga 610,727 mijë lekë të parashikuara 

janë realizuar në vlerën 419,249 mijë lekë (minus 191,478 mijë lekë). Në Bashkinë Lushnje, për 

vitin 2021, numri i përgjithshëm i punonjësve është miratuar me VKB-në nr. 110, datë 23/12/2020 

e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315/1, datë 31/12/2020, me urdhrin nr. 181, datë 

10/12/2020 të Kryetarit të Bashkisë, ku përfshihet edhe struktura e Drejtorisë së të Ardhurave 

Vendore. Kjo drejtori ka në përbërje 17 punonjës, të ndarë në 3 sektorë, konkretisht Sektori i 
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Regjistrimit dhe Vlerësimit 1 Përgjegjës i me 7 specialistë nga të cilët, 3 SNL për biznesin e 

vogël dhe 1 SNL për biznesin e madh, 1 SNL për taksat familjare & taksën e tokës bujqësore, 1 

operator Kontabiliteti dhe agjenteve tatimor, 1 SNL për Asistencën dhe shërbimin ndaj 

tatimpaguesit, Sektori i Kontrollit dhe Zbatimit, 1 Përgjegjës i Sektorit dhe  4 punonjës dhe 

Sektori i Mbledhjes së Borxhit Tatimor, i përbërë nga 1 përgjegjës sektori dhe 2 specialistë. 

 

Titulli i gjetjes 6:Metodologjia që DAV përdor për të realizuar planifikimin vjetor të taksave dhe 

tarifave vendore nuk bën të mundur një parashikim real të të ardhurave të veta të Bashkisë 

Lushnje. 

Situata: Me qëllim analizimin e treguesve të planifikimit dhe realizimit të taksave dhe tarifave 

vendore nga DAV në Bashkinë Lushnje u kërkua informacion lidhur me metodologjinë që 

zbatohet në hartimin e planifikimit vjetor të të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore.  

Për hartimin e paketës fiskale dhe të planifikimit vjetor DAV përpiqet të mbledhë informacion 

nga të gjitha drejtoritë, sektorët apo strukturat e tjera të bashkisë. Nga auditimi rezultoi se, këto 

struktura nuk kanë një bashkëpunim efektiv midis tyre duke mos dërguar informacion në DAV i 

cili do të përdoret për planifikimin e të ardhurave të bashkisë. Si rezultat DAV për planifikimin e 

të ardhurave i referohet kryesisht nivelit të realizimit të vitit paraprak duke përfshirë në planifikim 

edhe një pjesë të të ardhurave që mund të vijnë nga pagesa e detyrimeve vendore nga subjektet 

apo familjet që janë debitor nga vitet paraardhëse sikurse e përcakton kuadri ligjor. Grupi i 

auditimit duke iu referuar analizimit të të dhënave të paraqitura si dhe shqyrtimit të 

dokumentacionit, konstaton probleme në metodologjinë e përdorur nga DAV për planifikimin e 

taksave dhe tarifave vendore. Për shembull nëse i referohemi nivelit të realizimit të taksës mbi 

ndërtesat në vitin 2021 është 71.2 % (planifikuar 96,977 mijë lekë dhe realizuar 69,009 mijë lekë), 

taksës së tokës bujqësore në vitin 2021 është 58 % (planifikuar 100,000 mijë lekë dhe realizuar 

58,047 mijë lekë), taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është 61.7 % (planifikuar 

70.250 mijë lekë dhe realizuar 43.343 mijë lekë). Taksa mbi truallin paraqitet me realizim në 

nivelet 155.8 % në vitin 2021 (planifikuar 12.000 mijë lekë dhe realizuar 18,695 mijë lekë) si dhe 

140mijë lekë dhe realizuar 313 mijë lekë).  

Kriteri : Paketa fiskale për taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Lushnje për vitin 2021, e 

miratuar me VKB-në nr. 111, datë 23/12/2020, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 

1315 datë 31/12/2020.  

Ndikimi: Niveli i planifikimit të të ardhurave të bashkisë nga taksat dhe tarifat vendore ndikon 

direkt në hartimin e buxhetit vjetor të Bashkisë Lushnje.  

Shkaku: Mungesë të bashkëpunimit ndërmjet drejtorive. Strukturat brenda Bashkisë Lushnje nuk 

dërgojnë informacionin përkatës pranë DAV sipas përcaktimeve të VKB-ve për miratimin e nivelit 

të taksave dhe tarifave vendore të Bashkisë Lushnje. DAV nga ana e saj në mungesë të këtij 

informacioni si dhe nga mos kryerja e analizave të mirëfillta nuk arrin një planifikim efektiv. 

Rëndësia: E lartë 

Rekomandim:Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnje të bashkëpunojë me 

strukturat e tjera të bashkisë si dhe me ASHK-në degën vendore me qëllim grumbullimin në 

mënyrë periodike të informacionit të nevojshëm për planifikimin e të ardhurave të veta të bashkisë. 

Gjithashtu, në vijim të analizojë të gjithë zërat e taksave dhe tarifave vendore me qëllim 

identifikimin e saktë të nivelit të realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e 

planifikimit dhe të realizimit. 

Taksa mbi tokën bujqësore. 
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Për vitin 2021 taksa mbi tokën bujqësore është realizuar në nivelin 58 % (planifikuar 100,000  

mijë lekë dhe realizuar 58,047 mijë lekë). 

Taksa mbi tokën bujqësore llogaritet në bazë të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23 , pika 1 “Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja 

e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi ose përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në 

pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së 

dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një vetë deklarimet të sipërfaqes 

së tokës bujqësore, pranë bashkisë ku ndodhet toka”. Në Bashkinë Lushnje, dhe në Njësitë 

Administrative është ulur niveli i taksës në masën 30% të vlerës, sipas VKB Nr. 111 datë 

23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Lushnje për 

vitin 2021”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315 datë 31/12/2020.   
 
Tabela nr. 11: Pasqyra përmbledhëse e gjendjes së debisë për taksën e tokës bujqësore në Bashkinë Lushnje 

Në lekë 

Njësia Të prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisë 

Lushnje 45.773.074 6.053.951 7.445.895 59.272.920 

Njësia Admin. Kolonje 26.792.824 3.727.111 4.526.357 35.046.292 

Njësia Admin. Bubullim 26.302.558 3.679.918 4.832.288 34.814.764 

Njësia Admin. Krutje 22.460.006 4.681.297 6.200.031 33.341.334 

Njësia Admin. Allkaj 19.296.585 3.257.403 4.573.819 27.127.807 

Njësia Admin. Fiershegan 38.677.275 5.068.631 5.512.301 49.258.207 

Njësia Admin. Karbunar 29.314.466 4.007.567 4.343.901 37.665.934 

Njësia Admin. Hysgjokaj 10.093.329 2.078.747 2.498.975 14.671.051 

Njësia Admin. Ballagat 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448 

Njësia Admin. Golem 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448 

Njësia Admin. Dushk 25.070.130 4.188.411 5.137.550 34.396.091 

SHUMA 259.502.701 39.133.984 48.012.611 346.649.296 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Titulli i gjetjes 7:Mos planifikim i saktë dhe mos arkëtim i detyrimit të taksës mbi tokën bujqësore. 

Situata: Për vitin 2021 taksa mbi tokën bujqësore është realizuar në nivelin 58% (planifikuar 

100,000  mijë lekë dhe realizuar 58,047 mijë lekë). 

Taksa mbi tokën bujqësore llogaritet në bazë të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e 

taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23 , pika 1 “Baza e taksës mbi tokën bujqësore është sipërfaqja 

e tokës bujqësore, në hektar, në pronësi ose përdorim të taksapaguesit. Sipërfaqja e tokës në 

pronësi përcaktohet sipas dokumenteve që e vërtetojnë atë. Në rast të mungesës së 

dokumentacionit të pronësisë, përdoruesi i tokës bujqësore bën një vetë deklarimet të sipërfaqes 

së tokës bujqësore, pranë bashkisë ku ndodhet toka”. Në Bashkinë Lushnje, dhe në Njësitë 

Administrative është ulur niveli i taksës në masën 30% të vlerës, sipas VKB Nr. 111 datë 

23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e Bashkisë Lushnje për 

vitin 2021”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315 datë 31/12/2020.   
 
Tabela nr. 12: Pasqyra përmbledhëse e gjendjes së debisë për taksën e tokës bujqësore në Bashkinë Lushnje 

Në lekë 

Njësia Të prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisë 

Lushnje 45.773.074 6.053.951 7.445.895 59.272.920 

Njësia Admin. Kolonje 26.792.824 3.727.111 4.526.357 35.046.292 

Njësia Admin. Bubullim 26.302.558 3.679.918 4.832.288 34.814.764 

Njësia Admin. Krutje 22.460.006 4.681.297 6.200.031 33.341.334 

Njësia Admin. Allkaj 19.296.585 3.257.403 4.573.819 27.127.807 

Njësia Admin. Fiershegan 38.677.275 5.068.631 5.512.301 49.258.207 
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Njësia Admin. Karbunar 29.314.466 4.007.567 4.343.901 37.665.934 

Njësia Admin. Hysgjokaj 10.093.329 2.078.747 2.498.975 14.671.051 

Njësia Admin. Ballagat 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448 

Njësia Admin. Golem 7.861.227 1.195.474 1.470.747 10.527.448 

Njësia Admin. Dushk 25.070.130 4.188.411 5.137.550 34.396.091 

SHUMA 259.502.701 39.133.984 48.012.611 346.649.296 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Realizimi i vjeljes së taksës së tokës për Bashkinë Lushnje dhe Njësitë Administrative dhe numri 

i familjeve debitore për vitin 2021 është paraqitur në tabelën e bashkëlidhur. Nga viti 2020 në vitin 

2021 debia është rritur në vlerën 8,878,627 lekë, si pasojë e mos likuidimeve. 

Detyrimi prej 346,649,296 lekë përbën të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë Lushnje. 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar, neni 23, 

pika 1, aneksi 2. VKB Nr. 111 datë 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore 

në territorin e Bashkisë Lushnje për vitin 2021”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 

1315 datë 31/12/2020 

Ndikimi: Mos planifikim i saktë i të ardhurave nga taksa e tokës bujqësore, rezulton në mungesë 

të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Lushnje. 

Shkaku: Mungesa e bashkëpunimit efektiv midis strukturave të Bashkisë Lushnje. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim:Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të marr masa për planifikimin dhe arkëtimin e 

detyrimeve për taksën e tokës në vlerën 346,649,296 lekë.  

 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë 

Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet llogaritet në bazë të përcaktimeve të ligjit nr. 

9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 3/c “për 

ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve të reja 

është 0,5 për qind e vlerës së investimit. Leja e legalizimit lëshohet vetëm pasi të jetë vërtetuar 

pagesa e taksës nga taksapaguesi” dhe VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 “ Për përcaktimin e 

mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të 

zbatueshme për legalizim”, pika 5 “Taksa vendore e ndikimit në infrastrukturë, për ndërtimet e 

legalizuara, pavarësisht nga funksioni i tyre, të llogaritet, arkëtohet dhe administrohet nga njësitë 

e qeverisjes vendore, në përputhje me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin 

e taksave vendore”, i ndryshuar. Për zbatimin e kësaj pike, drejtoritë e ALUIZNI-t, të vënë në 

dispozicion të njësive të qeverisjes vendore, në momentin e dërgimit për regjistrim në ZVRPP, të 

dhënat e ndërtimeve që pajisen me leje legalizimi”. Në mbështetje të ligjit nr. 98/2020 “Për një 

ndryshim në ligjin nr. 9632, dt. 30/10/2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore” neni 1 i hiqet e 

drejta e depozitimit pranë ASHK të pagesës të taksës të Ndikimit në Infrastrukturë, “Shfuqizimi 

nenit 27 pika C”. Me hyrjen ne fuqi të këtij ligji Bashkia Lushnje ka detyrim për arkëtimin e kësaj 

takse. Në Bashkinë Lushnje struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë referuar kërkesave ligjore të sipër cituara për subjektet dhe 

qytetarët që pajisen me certifikatën e pronësisë është Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit (DPZhT).  

 

Titulli i gjetjes 8:Mos arkëtim i taksës së ndërtimeve të reja që pajisen me certifikatën e pronësisë 

(taksa e legalizimeve) 

Situata:Taksa e ndikimit në infrastrukturë nga legalizimet llogaritet në bazë të përcaktimeve të 

ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar , neni 9, pika 3/c 
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“për ndërtesat, të cilat janë në proces legalizimi, taksa e ndikimit në infrastrukturë e ndërtimeve 

të reja është 0,5 për qind e vlerës së investimit. Në mbështetje të ligjit nr. 98/2020 “Për një 

ndryshim në ligjin nr. 9632, dt. 30/10/2006, “Për Sistemin e Taksave Vendore” neni 1 i hiqet e 

drejta e depozitimit pranë ASHK të pagesës të taksës të Ndikimit në Infrastrukturë, “Shfuqizimi 

nenit 27 pika C”. Me hyrjen ne fuqi të këtij ligji Bashkia Lushnje ka detyrim për arkëtimin e kësaj 

takse. Në Bashkinë Lushnje struktura që administron dokumentacionin dhe përllogarit vlerën e 

taksës së ndikimit në infrastrukturë referuar kërkesave ligjore të sipër cituara për subjektet dhe 

qytetarët që pajisen me certifikatën e pronësisë është Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit (DPZhT).  

Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me ecurinë e pagesave që kryhen nga qytetarët që përfitojnë 

certifikatën e pronësisë në përfundim të procesit të legalizimit për taksën e ndikimit në 

infrastrukturë konstatohet se: 

- Detyrimi nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë për periudhën 2015-2020 është në vlerën 

15,337,415.55 dhe nr. total i debitorëve është 529. 

- Numri total i lejeve të legalizimit të kryera gjatë vitit 2021 është 915. 

Ku 907 prej tyre janë qytetare me vlerë 30 211 559.84 dhe 8 prej tyre janë leje të dhëna për 

kishat dhe xhamitë të cilat janë të përjashtuar nga kjo taksë me një vlerë prej 582,142.7 lekë. 

a) Nga lista e lejeve të legalizimit për vitin 2021 deri më tani kanë paguar 268 qytetarë dhe vlera 

e paguar është 5,404,410 lekë, 8 leje të dhëna për kishat dhe xhamitë të cilat janë të përjashtuar 

nga kjo taksë 

b) Debitorë nga lista e lejeve të legalizimit për vitin 2021 deri më tani janë 639 qytetarë dhe 

vlera është 24,807,149.84 lekë. 

- Detyrimi nga Taksa e ndikimit në infrastrukturë për periudhën 2015-2020 është në vlerën 

15,337,415.55 lekë, shumë e cila përbën të ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Lushnje 

dhe për periudhën viti 2021 duhej të arkëtoheshin 24,807,149.84 lekë, shumë e cila përbën të 

ardhura të munguara në buxhetin e Bashkisë Lushnje. 

Konstatohet se nga ana e saj DPZhT lidhur me qytetarët që rezultojnë debitorë ka bërë njoftimin 

e tyre duke iu kërkuar pagesën e detyrimit për taksën e ndikimit në infrastrukturë. Qytetarët janë 

njoftuar me anë të njësive administrative përkatëse për këtë detyrim me shkresën Nr.5211 Prot. dt 

23/07/2021 si dhe i është dërguar fatura në banesë me anë të njësive administrative përkatëse me 

anë të shkresave: nr. 6879 Prot. datë 22.09.2021, nr. 7246 Prot. datë 01.10.2021 dhe nr. 7953 Prot. 

datë 22.10.2021. 

Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi, znj. M. H., Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit dhe 

Zhvillimit të Territorit. 

 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 

4, neni 27. 

Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c. 

Ligji nr. 98/2020 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”. 

VKB Nr. 111 datë 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e 

Bashkisë Lushnje për vitin 2021”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315 datë 

31/12/2020 

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Lushnje, nga mos arkëtimi i vlerës së 

taksës së ndikimit në infrastrukturë prej 40,144,565.3 lekë. 
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Shkaku: Mos marrje e plotë e masave nga Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit në 

bashkëpunim me Drejtorinë e të Ardhurave Vendore për të bërë të bërë të mundur arkëtimin e 

pagesës së taksës së legalizimeve nga subjektet/familjet që kanë përfituar certifikatën e pronësisë. 

Rëndësia:E lartë  

Rekomandim: Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit të dërgojë periodikisht 

informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi subjektet debitorë për “Taksën e 

ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim të marrin masa administrative e 

ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja që janë legalizuar 

për 1168objekte të legalizuara me vlerë 40,144,565.3 lekë. Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë 

Lushnje të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të Kadastrës (ASHK), për bllokimin e 

veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit 

në infrastrukturë. 
 

Taksa dhe tarifa vendore 
Tabela nr. 13: Taksa për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) 

Njësia Të prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisë 

Lushnje 294.545.231 36.057.288 38.547.650 369.150.169 

Njësia Admin. Kolonje 16.767.285 1.696.997 1.852.052 20.316.334 

Njësia Admin. Bubullim 5.590.269 537.950 600.000 6.728.219 

Njësia Admin. Krutje 8.313.796 1.272.480 1.468.647 11.054.923 

Njësia Admin. Allkaj 3.802.771 341.247 457.714 4.601.732 

Njësia Admin. Fiershegan 19.298.465 1.564.206 2.115.083 22.977.754 

Njësia Admin. Karbunar 2.643.524 809.748 856.368 4.309.640 

Njësia Admin. Hysgjokaj 831.682 146.631 221.673 1.199.986 

Njësia Admin. Ballagat 1.513.013 336.130 397.467 2.246.610 

Njësia Admin. Golem 1.513.013 336.130 397.467 2.246.610 

Njësia Admin. Dushk 9.481.790 1.424.032 3.111.100 14.016.922 

SHUMA 364.300.839 44.522.839 50.025.221 458.848.899 

 

Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 458,849,899 

lekë, të ardhura të munguara për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

50,025,221 lekë. 
 
Tabela nr. 14: Taksa e ndërtesës (kategoria familjare) 

Njësia Të prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisë 

Lushnje 157.720.333 27.558.401 31.317.779 216.596.513 

Njësia Admin. Kolonje 10.596.286 2.105.046 2.209.917 14.911.249 

Njësia Admin. Bubullim 3.467.172 488.936 502.609 4.458.717 

Njësia Admin. Krutje 6.542.781 1.130.925 1.238.636 8.912.342 

Njësia Admin. Allkaj 2.735.476 333.019 449.231 3.517.726 

Njësia Admin. Fiershegan 10.459.338 2.053.525 2.163.850 14.676.713 

Njësia Admin. Karbunar 7.047.605 2.079.109 2.179.749 11.306.463 

Njësia Admin. Hysgjokaj 1.128.831 243.042 277.089 1.648.962 

Njësia Admin. Ballagat 2.930.974 675.300 764.157 4.370.431 

Njësia Admin. Golem 2.930.974 675.300 764.157 4.370.431 

Njësia Admin. Dushk 6.701.346 1.401.017 1.650.443 9.752.806 

SHUMA 212.261.116 38.743.620 43.517.617 294.522.353 

 

Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 294,522,353 lekë, të ardhura të 

munguara për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 43,517,617 lekë. 
 
Tabela nr. 15: Taksa mbi truallin (kategoria familjare) 
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Njësia Të prapambetura 2011- 2019 2020 2021 Totali i debisë 

Lushnje 6.227.501 1.253.364 1.321.269 8.802.134 

Njësia Admin. Kolonje 710.258 211.462 227.557 1.149.277 

Njësia Admin. Bubullim 272.294 45.892 47.376 365.562 

Njësia Admin. Krutje 536.685 113.255 134.402 784.342 

Njësia Admin. Allkaj 225.386 34.554 49.582 309.522 

Njësia Admin. Fiershegan 837.916 278.115 241.285 1.357.316 

Njësia Admin. Karbunar 1.057.940 269.844 282.672 1.610.456 

Njësia Admin. Hysgjokaj 143.017 31.592 35.535 210.144 

Njësia Admin. Ballagat 212.165 55.550 61.560 329.275 

Njësia Admin. Golem 467.979 104.858 117.113 689.950 

Njësia Admin. Dushk 716.335 179.105 210.507 1.105.947 

SHUMA 11.407.476 2.577.591 2.728.858 16.713.925 

 

Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,713,926, të ardhura të munguara 

për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 2,728,858 lekë. 

 

Titulli i gjetjes 9:Mos arkëtim i taksës për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, taksës së 

ndërtesës dhe taksës së truallit (kategoria familjarët) 

Situata:Administrimi i taksave dhe tarifave vendore për subjektet fizik/juridik ku përfshihen 

regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, në Bashkinë Lushnje kryhet në programin 

Excel. Drejtoria e Të Ardhurave Vendore, çdo informacion që grumbullon nga njësitë 

administrative dhe nga vetë strukturat e Bashkisë Lushnje i administron në Excel në mungesë të 

një sistemi të mirëfilltë për administrimin e taksave dhe tarifave vendore. Të dhënat janë regjistra 

në formë tabelore dhe sipas rasteve me aplikim të formulave për llogaritjen e shumave dhe 

përqindjeve. Në bashkinë Lushnje debia mbi taksën për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, 

taksën e ndërtesës dhe taksën e truallit ka arritur në vlerën 770,086,178 lekë nga të cilat: 

vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 458,849,899 

lekë, të ardhura të munguara për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

50,025,221 lekë. Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 294,522,353 lekë, 

të ardhura të munguara për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

43,517,617 lekë dhe vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,713,926, 

të ardhura të munguara për bashkinë Lushnje, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 

2,728,858 lekë. 

Kriteri: Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 

4, neni 27. 

Ligji nr. 95/2018 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 3/c. 

Ligji nr. 98/2020 “ për disa ndryshime dhe shtesanë ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për sistemin 

e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 1, “në nenin 27, pika 3, shkronja “c”. 

VKB Nr. 111 datë 23/12/2020, “Mbi miratimin e taksave dhe tarifave vendore në territorin e 

Bashkisë Lushnje për vitin 2021”, e konfirmuar nga Prefekti Fier me shkresën nr. 1315 datë 

31/12/2020 

Ndikimi: Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Lushnje, nga mos arkëtimi i vlerës së 

taksës së ndërtesës, taksës për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit dhe për taksën mbi truallin 

(kategoria e familjarëve) në vlerën prej 770,086,178 lekë. 

Shkaku: Mos marrje e plotë e masave nga Drejtoria e të Ardhurave Vendore në bashkëpunim me 

strukturat e tjera në Bashkinë Lushnje për të bërë të bërë të mundur arkëtimin e pagesës së taksës 
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së ndërtesës, taksës për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit dhe për taksën mbi truallin 

(kategoria e familjarëve). 

Rëndësia:E lartë  

Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnje të marrë të gjitha masat 

me qëllim arkëtimin e detyrimeve të prapambetura në vlerën totale 770,086,178 lekë. Vlera e cila 

i përket detyrimeve për taksën e ndërtesës (familjarëve) 294,522,353 lekë, për tarifën e pastrimit, 

ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) 458,849,899 lekë dhe për taksën mbi truallin (familjarëve) 

16,713,926. 

 
Tabela nr. 16: Pasqyra e bizneseve debitorë sipas njësive (e përmbledhur) në lekë  

Kategoritë Totali i Debisë 
Totali i 

Kamatës 

TOTALI 
SHUMA 

(Debi+Kamatë) 

Biznesi i Vogël 
Qytet 26,399,764.95 18,529,520 44,929,284.95 

78,523,835.05 
Njësi Administrative 29,033.342.1 4,561,208 33,594,550.1 

Biznesi i Madh 
Qytet 191,830,276.33 35,513,943 227,344,219.33 

292,526,365.2 
Njësi Administrative 58,314,653.87 6,867,492 65,182,145.87 

TOTALI 305,578,037.25 65,472,163  371,050,200.25 

Burimi: Bashkia Lushnje 
 

Janë marrë masa për arkëtimin e detyrimeve debitorë, duke ribërë njoftim vlerësimet tatimore 

vendore për të gjithë subjektet debitorë. Bazuar në nenin 70 pika 3, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore”, i ndryshuar, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: Edhe pas 

dërgimit të shkresës “Njoftim dhe kërkesë për të paguar” subjekti nuk ka ndërmarrë masa për 

pagesën e detyrimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave 

shtrënguese përkatësisht në zbatim të ligjit të sipërcituar Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar Neni 90 “Urdhri i bllokimit të llogarive bankare 

të tatimpaguesit”  

Shuma e bllokuar kalon për llogari të administratës tatimore sipas procedurës së përcaktuar me 

udhëzim të Ministrit të Financave, Konkretisht: 

- Njoftim për vendosje urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 7745 datë 18/10/2021 

- Njoftim për vendosje urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 7975 datë 25/10/2021 

- Njoftim për vendosje urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 9374 datë 06/12/2021 

- Njoftim për vendosje urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 6118 datë 30/8/2021 

 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8802 datë 17.11.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8663 datë 15.11.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8121 datë 28.10.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 171 datë 11.01.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 8386 datë 04.11.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 6661 datë 16.09.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 4946 datë 13.07.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 4896 datë 12.07.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3922 datë 07.06.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3589 datë 25.05.2021 

- Urdhër bllokimi i llogarive bankare nr. Prot 3190 datë 07.05.2021 

Pas bllokimit të llogarive dhe informacionit të vendosur në dispozicion, Drejtoria e të Ardhurave 

Vendore ka nxjerrë urdhra ekzekutimi për llogaritë bankare të të gjithë subjekteve të cilëve ju 

është konstatuar se kanë gjendje pozitive në llogaritë bankare, duke përmbushur kështu detyrimin 
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ligjor të përmendur më sipër. Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave 

shtrënguese përkatësisht në zbatim të ligjit të sipërcituar, si dhe kërkon bashkëpunim dhe bllokim 

të shërbimit ndaj subjekteve debitorë nga Drejtoritë brenda institucionit të Bashkisë si dhe nga 

Ndërmarrjet vartëse të Bashkisë Lushnje. 

Në zbatim të ligjit të sipërcituar Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën 

e Shqipërisë” i ndryshuar Neni 91, “Masa e sigurimit të detyrimit tatimor” 1. Nëse tatimpaguesi 

nuk paguan në datën e caktuar detyrimin tatimor, në përputhje me nenin 89 të këtij ligji, detyrimi 

tatimor i papaguar sigurohet në favor të administratës tatimore mbi të gjithë pasurinë e 

tatimpaguesit, në masën e nevojshme, për të përmbushur detyrimin tatimor të tij. 2. Masa e 

sigurimit të detyrimit tatimor të papaguar mund të jetë, sipas rastit, barrë siguruese dhe/ose barrë 

hipotekore. Vendimi për të vendosur një barrë siguruese dhe/ose barrë hipotekore mbi pasurinë e 

tatimpaguesit bëhet me shkrim nga drejtori i drejtorisë rajonale tatimore apo drejtuesi i njësisë së 

ngjashme me të ose titullari i zyrës tatimore të qeverisjes vendore. 3. Para vendosjes së një barre 

siguruese dhe/ose barre hipotekore mbi pasurinë e tatimpaguesit, ky i fundit duhet të njoftohet me 

shkrim.  

- Njoftimi duhet të përmbajë të gjithë informacionin lidhur me to. Njoftim për vendosje urdhër 

Barrë hipotekore nr. Prot 8677 datë 15/11/2021 

- Njoftim për vendosje urdhër Barrë hipotekore nr. Prot 8548 datë 10/11/2021 

- Njoftim për vendosje urdhër Barrë hipotekore nr. Prot 9264 datë 01/12/2021 

Janë llogaritur sanksione në formë gjobe ndaj subjekteve (kamatëvonesa) në masën 0.06% për çdo 

ditë, për mos pagimin e detyrimeve në afat, sipas nenit 114 të ligjit nr. 9920 datë 19.05.2008” Për 

Procedurat tatimore në RSH”. 

 

Titulli i gjetjes 10:Mbi administrimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Lushnje 

(kategoria biznes). 

Situata: Administrimi i taksave dhe tarifave vendore për subjektet fizik/juridik ku përfshihen 

regjistrat, pagesat e kryera, detyrimet e pa likuiduara etj, në Bashkinë Lushnje kryhet në programin 

Excel. Drejtoria e Të Ardhurave Vendore, çdo informacion që grumbullon nga njësitë 

administrative dhe nga vetë strukturat e Bashkisë Lushnje i administron në Excel në mungesë të 

një sistemi të mirëfilltë për administrimin e taksave dhe tarifave vendore. Të dhënat janë regjistra 

në formë tabelore dhe sipas rasteve me aplikim të formulave për llogaritjen e shumave dhe 

përqindjeve. 

Mungesa e një sistemi të mirëfilltë për menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka efekt të 

drejtpërdrejtë në saktësinë e informacionit që përpunojnë punonjësit e DAV duke rezultuar në 

gabime në llogaritjen e detyrimeve apo kamatë vonesave. Regjistrimi, përpunimi dhe ruajtja e të 

dhënave vetëm në programin Excel paraqet një risk të lartë edhe ndaj defekteve të ndryshme 

teknike të kompjuterëve me pasojë humbjen e të dhënave të DTTV. Gjithashtu, administrimi i 

taksave dhe tarifave vendore është edhe detyrim i ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e 

Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4, zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 

7, “Pranë çdo bashkie krijohet regjistri i taksave vendore dhe taksapaguesve vendorë”. Vlera e 

debitorëve për biznesin e vogël duke llogaritur edhe kamatë vonesat shkon në vlerën 

78,523,836.05, për biznesin e madh 292,526,365.2 lekë, në total 371,050,200.25 lekë, të ardhura 

të munguara për Bashkinë Lushnje.  
 

Tabela nr. 17: Pasqyra e bizneseve debitorë sipas njësive (e përmbledhur) në lekë  

Kategoritë Totali i Debisë 
Totali i 

Kamatës 

TOTALI 
SHUMA 

(Debi+Kamatë) 
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Biznesi i Vogël 
Qytet 26,399,764.95 18,529,520 44,929,284.95 

78,523,835.05 
Njësi Administrative 29,033.342.1 4,561,208 33,594,550.1 

Biznesi i Madh 
Qytet 191,830,276.33 35,513,943 227,344,219.33 

292,526,365.2 
Njësi Administrative 58,314,653.87 6,867,492 65,182,145.87 

TOTALI 305,578,037.25 65,472,163  371,050,200.25 

Burimi: Bashkia Lushnje 

Janë marrë masa për arkëtimin e detyrimeve debitorë, duke ribërë njoftim vlerësimet tatimore 

vendore për të gjithë subjektet debitorë. Bazuar në nenin 70 pika 3, të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat tatimore”, i ndryshuar, duke ndjekur rrugët e mëposhtme: Edhe pas 

dërgimit të shkresës “Njoftim dhe kërkesë për të paguar” subjekti nuk ka ndërmarrë masa për 

pagesën e detyrimit tatimor, Drejtoria e të Ardhurave Vendore ka filluar zbatimin e masave 

shtrënguese përkatësisht në zbatim të ligjit të sipërcituar Nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar Neni 90 “Urdhri i bllokimit të llogarive bankare 

të tatimpaguesit”  

Kriteri:Ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore” i ndryshuar; neni 4, 

zbatimi i sistemit tatimor në Republikën e Shqipërisë pika 7. 

Ndikimi:Mungesa e një sistemi të mirëfilltë për menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka 

efekt të drejtpërdrejtë në saktësinë e informacionit që përpunojnë punonjësit e DAV. 

Shkaku: Mos angazhim i nivelit drejtues  për të vendosur në objektivat e bashkisë krijimin e një 

sistemi për administrimin e taksave dhe tarifave vendore. 

Rëndësia:E lartë  

Rekomandim: Bashkia Lushnje të marrë masa që të ngrejë një sistem për administrimin e taksave 

dhe tarifave vendore me qëllim automatizimin e procesit, ruajtjen e të dhënave dhe gjenerimin e 

faturave për taksat dhe tarifat vendore të bashkisë, krijimin e listës së subjekteve sipas njësive 

administrative, identifikimin e subjekteve debitorë duke llogaritur borxhin, kamatëvonesat etj si 

dhe të marr masa për arkëtimin e vlerës debitore të biznesit të vogël dhe të madh, në total 

371,050,200.25 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Lushnje. 

Subjektet që tregtojnë karburant dhe gaz 

Për periudhën e auditimit vitin 2021 nuk janë marr masa mbi këto subjekte. Bashkia Lushnje ka 

dërguar informacion në Ministrinë e infrastrukturës dhe Energjetikës, si dhe  Inspektoratin 

Shtetëror Teknik dhe Industrial me shkresën nr. 300, Prot. datë 13.01.2022 si dhe ka kërkuar 

marrjen e masave nga ana e tyre për bllokimin e të gjithë karburanteve dhe pikave të tregtimit të 

gazit të cilat nuk janë të pajisura me Autorizimin përkatës , si dhe  Autoritetit Rrugor Shqiptarë 

për marrjen e masave për të gjithë ata subjekte të cilët nuk janë të pajisur me autorizimin e hyrje-

dalje në autostradë. Një dokument i domosdoshëm për pikat e karburantit për pajisjen e tyre me 

autorizim për tregtim me pakice të karburanteve , në zbatim të VKM Nr. 344 datë 19.04.2017, 

“Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 970 datë 02.12.2015, të Këshillit të Ministrave 

“Për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës 

bruto dhe nënprodukteve të saj”” pika 15.1 “Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka 

për detyrë të japë licencën informon menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe 

bashkëpunon me të për marrjen e masave të bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë 

pa licencë aktivitetin e tregtimit me pakicë të karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për 

automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, për përdorim nga konsumatorët fundore”. 

Nga ana e institucioneve të sipërpërmendura nuk është ndërmarr asnjë masë për moslejimin e 

ushtrimit te aktivitetit për këto subjekte. 

Grupi i auditimit auditoi dokumentacionin lidhur me pajisjen e subjekteve me autorizim për 

ushtrimin e aktivitetit në zbatim të legjislacionit në fuqi, ligjit nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për 

përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar 
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me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 24.2.1999, “për 

përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të tyre”, të ndryshuar, 

neni 4, neni 20/pika 2, VKM nr. 344, datë 19.04.2017 “Për disa ndryshime dhe shtesa në KVM 

nr. 970, datë 02.12.2015, për përcaktimin e procedurave dhe të kushteve për dhënien e licencave 

për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj”, pika2/9 “Pagesa për dhënien dhe 

përsëritjen e licencave për stacionet e shitjes së karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për 

automjetet dhe vajrat lubrifikante, është 3,000,000 (tre milionë) lekë për Bashkinë e Tiranës dhe 

1,000,000 (një milion) lekë për bashkitë e tjera”, dhe pagesën e detyrimeve për taksat dhe tarifat 

vendore për vitet 2020-2021.  

Aktiviteti për tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 58 subjekte me status AKTIVE në 

Qendrën Kombëtare të Biznesit nga të cilët 48 subjekte me aktivitet karburant dhe 10 me aktivitet 

tregti gazi , gjithashtu 20 subjekte nuk e ushtrojnë më aktivitetin pasi janë me status çregjistruar 

ose pezulluar. Në territorin e Bashkisë Lushnje për periudhën objekt auditimi janë konstatuar për 

vitin 2021  pa licencën e tregtimit me pakicë të karburantit dhe licencën për njësitë e shitjes së 

lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit, 33 subjekte karburante janë të pajisura me licencën 

përkatëse dhe 27 nuk janë të pajisura, si dhe 5 subjekte tregti gazi janë të pajisura me licencën 

përkatëse dhe 5 nuk janë të pajisura.  

Drejtoria e Shërbimeve të marrë masa për arkëtimin e debisë së subjekteve që tregtojnë me pakicë 

karburantin, për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit në vlerën 27,500,000 

lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Lushnje. 

Titulli i gjetjes 11:Ushtrimi i aktivitetit në shkelje të dispozitave ligjore nga subjektet që tregtojnë 

lëndëve djegëse. 

Situata: Aktiviteti për tregti karburanti dhe tregti gazi ushtrohet nga 58 subjekte me status 

AKTIVE në Qendrën Kombëtare të Biznesit nga të cilët 48 subjekte me aktivitet karburant dhe 10 

me aktivitet tregti gazi, gjithashtu 20 subjekte nuk e ushtrojnë më aktivitetin pasi janë me status 

çregjistruar ose pezulluar. Në territorin e Bashkisë Lushnje për periudhën objekt auditimi janë 

konstatuar për vitin 2021  pa licencën e tregtimit me pakicë të karburantit dhe licencën për njësitë 

e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit, 33 subjekte karburante janë të pajisura me 

licencën përkatëse dhe 27 nuk janë të pajisura, si dhe 5 subjekte tregti gazi janë të pajisura me 

licencën përkatëse dhe 5 nuk janë të pajisura. Bashkia Lushnje ka dërguar informacion në 

Ministrinë e infrastrukturës dhe Energjetikës, si dhe  Inspektoratin Shtetëror Teknik dhe Industrial 

me shkresën nr. 300, Prot. datë 13.01.2022 si dhe ka kërkuar marrjen e masave nga ana e tyre për 

bllokimin e të gjithë karburanteve dhe pikave të tregtimit të gazit të cilat nuk janë të pajisura me 

Autorizimin përkatës, si dhe Autoritetit Rrugor Shqiptarë për marrjen e masave për të gjithë ata 

subjekte të cilët nuk janë të pajisur me autorizimin e hyrje-dalje në autostradë. Një dokument i 

domosdoshëm për pikat e karburantit për pajisjen e tyre me autorizim për tregtim me pakice të 

karburanteve , në zbatim të VKM Nr. 344 datë 19.04.2017, “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr. 970 datë 02.12.2015, të Këshillit të Ministrave “Për përcaktimin e procedurave dhe 

të kushteve për dhënien e licencave për tregtimin e naftës bruto dhe nënprodukteve të saj” pika 

15.1 “Në përputhje me legjislacionin në fuqi, organi që ka për detyrë të japë licencën informon 

menjëherë, inspektoratin shtetëror përgjegjës dhe bashkëpunon me të për marrjen e masave të 

bllokimit të veprimtarisë së subjekteve që ushtrojnë pa licencë aktivitetin e tregtimit me pakicë të 

karburanteve, gazit të lëngshëm, të naftës për automjetet, vajrave lubrifikante dhe lëndëve djegëse, 

për përdorim nga konsumatorët fundore”. Nga ana e institucioneve të sipërpërmendura nuk është 

ndërmarr asnjë masë për moslejimin e ushtrimit te aktivitetit për këto subjekte. Drejtoria e 

Shërbimeve të marrë masa për arkëtimin e debisë së subjekteve që tregtojnë me pakicë 
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karburantin, për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit në vlerën 27,500,000 

lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Lushnje. 

Kriteri: Ligji nr. 8450, datë 24.2.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të 

gazit dhe nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në 

ligjinnr. 8450, datë 24.2.1999, “për përpunimin,transportimin dhe tregtimin e naftës,gazit dhe 

nënprodukteve të tyre”, tëndryshuar,  neni 4, neni 20, pika 2.  

Ndikimi:Mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë Lushnje. 

Shkaku:Mos ndjekja e hapave ligjorë për subjektet që vazhdojnë të ushtrojnë aktivitet pa 

autorizim edhe pse janë njoftuar nga DAV. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim:Drejtoria e Shërbimeve të bashkëpunoj me Autoritetin Rrugor Shqiptarë si dhe të 

marrë masa për arkëtimin e debisë së subjekteve që tregtojnë me pakicë karburantin, për njësitë e 

shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit në vlerën 27,500,000 lekë, të ardhura të 

munguara për Bashkinë Lushnje. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi, z. E. K., Drejtor i 

Drejtorisë së të ardhurave.  

 

2.3 Mbi vlerësimin e raportimit financiar, për të arritur në opinionin për pasqyrat financiare 

për vitin 2021. 
 

Baza ligjore për mbajtjen e kontabilitetit dhe hartimin e pasqyrave financiare është: 
 Për vitin 2021 nga njësia shpenzuese “Bashkia Lushnje” është bërë në zbatim tëkërkesave të nenit 

3 dhe 61 të ligjit nr. 9936 date 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, nenit 6 të ligjit nr. 10296, datë 8/07/2010 “Për menaxhimin Financiar dhe 

kontrollin” i ndryshuar, nenit 10 dhe 11 të ligjit nr. 25, datë 10.05.2018 “Për kontabilitetin dhe 

pasqyrat financiare”, VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe 

rregullave kontabël” pjesa e parë “Rregulla të përgjithshme” kapitulli i parë “Mbajtja e 

kontabilitetit” dhe Planit Kontabël të miratuar për institucionet dhe udhëzimi i MF nr. 5, datë 

21.02.2022” Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit e të pasqyrave financiare 

vjetore të njësive të Qeverisjes së Përgjithshme. 

Hartimi i pasqyrave financiare të konsoliduar.  

Bashkia Lushnje për dy vitet 2021, nuk ka hartuar Pasqyrat Financiare të Konsoliduar të njësive 

të varësisë, me argumentin se janë njësi shpenzuese me vete dhe rakordojnë me degën e thesarit 

Lushnje. Afatet dhe konfirmimi i pasqyrave financiare Pasqyrat financiare janë të firmosura nga 

Kryetar i Bashkisë Lushnje, në cilësinë e Nëpunësit Autorizues dhe Drejtor Ekonomik në cilësinë 

e Nëpunësit Zbatues, si dhe janë të dërguara në Degën e Thesarit Lushnje për vitin ushtrimor më 

datë 31.03.2021 brenda afatit ligjor. 

Rakordimi i pasqyrave financiare me thesarin dhe bankat e nivelit të dytë si dhe me treguesit e 

realizimit të buxhetit.  

Për vitin 2021 nga verifikimi për çdo muaj i ditarit kontabël të bankës sipas natyrës për shpenzimet 

e klasës 6 dhe klasës 2 me akt rakordimin e thesarit mbi bazë ekstrate banke (dokumenti i nxjerrjes 

së llogarisë nga thesari për çdo muaj) për shumat për çdo llogari dhe në total mujor e vjetor rezultoi 

se nuk ka diferenca. Për këtë janë përdorur ditari i bankës i mbajtur sipas natyrës për autorizimet 

buxhetore (çeljet) dhe përdorimi fondeve sipas llojit të shpenzimeve.  

Pohimet e testeve të kryera rreth mbajtjes së kontabilitetit të Aparatit Bashkisë. 
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Si rezultat i testeve të kryera pohojmë se: - Kontabiliteti është mbajtur i plotë për të gjitha veprimet 

kontabël të rezultuara nga kryerja e veprimeve ekonomike, mbi bazën e dokumentacionit bazë dhe 

justifikues.  

- Në bashkinë Lushnje, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë informatike në 

program “Excel”  

- Janë zbatuar drejt parimet e përgjithshme për përgatitjen e llogarive vjetore dhe mbajtjen e 

kontabilitetit, sipas përcaktimeve të dispozitave ligjore për kontabilitetin.  

- Azhurnimet e veprimeve ekonomike janë në mënyrë kronologjike dhe kontabilizimet e tyre janë 

kryer në ditarët e bankës, të arkës, magazinës, të pagave etj por nuk janë mbajtur partitarët për 

llogaritë kreditore e debitorë. Këto libra kontabël janë bartës të informacionit të regjistruar në 

mënyrë kronologjike të efekteve të veprimeve të kryera, të marra nga dokumentet vërtetuese.  

- Në tërësi organizimi i mbajtjes së kontabilitetit ka mundësuar nxjerrjen e gjendjeve të llogarive 

sipas klasave, nisur nga dokumentet bazë justifikuese, të cilat janë të dhëna bazë të hyra në 

kontabilitet.  

- Plotësimi i dokumenteve bazë e justifikues është bërë në mënyrë të plotë, pasi përshkruajnë me 

vërtetësi veprimin ose ngjarjen, përmban te dhëna per shkakun e veprimit, 59 datën dhe vendin e 

kryerjes, objektin, treguesit sasiore dhe ato te vlerës, personat qe kane urdhëruar dhe ekzekutuar 

veprimin me te dhënat te nevojshme qe i japin dokumentit forcën e një prove ligjore ose 

administrative. Dokumentet vërtetues si Urdhër-pagesa, fletë hyrje-daljet, mandat arkëtimet e 

pagesat, janë të hartuara me të gjitha elementet që kërkon formati i miratuar. Këto dokumente 

shoqërohen nga dokumente autorizues si kërkesat për financim për veprimet ekonomike të kryera 

nga drejtoritë përkatëse të miratuar sipas shkallës së hierarkisë, detyrave e përgjegjësive, duke 

argumentuar shkakun e veprimit të shoqëruar me urdhrat apo vendimet e organeve drejtuese, 

kontratat, dokumentet kryesore të procedurave të prokurimit, akt-marrëveshjet etj. Bashkëlidhur 

këtij dokumentacioni janë dokumentet vërtetues të shpenzimit si faturat, listë pagesat, situacionet 

e shpenzimeve, procesverbalet, shkresat etj.  

- Informacioni kontabël është përgatitur mbi bazën e një kontabiliteti të quajtur të angazhimeve 

(ose në bazë të të drejtave të konstatuara), duke dhënë elementet e nevojshme për të vlerësuar 

gjendjen pasurore, gjendjen financiare dhe rezultatet e njësisë ekonomike. 

Mbajtja e kontabilitetit: 

Në bashkinë Lushnje, kontabiliteti është organizuar dhe mbahet në mënyrë manuale. Janë hapur 

ditarët përkatës për bankën, ditari i arkës, magazinën, ditari i veprimeve të ndryshme etj. Veprimet 

kontabël janë kaluar nga dokumentacioni bazë në ditarët përkatës, mbajtur manualisht por nuk 

janë mbajtur në centralizator. Shkak për të cilin grupi i auditimit vlerëson se ka risk të lartë. Janë 

mbajtur rregullisht ditarët e arkës, bankës, magazinës dhe veprimeve të ndryshme. Partitarët 

analitikë të të gjitha llogarive janë mbajtur dhe azhornuar si dhe i llogarive inventariale të 

magazinës për të cilat është bërë rakordimi llogari-magazinë. 

Janë përgatitur formatet e mëposhtëm: 

- Formati 1: Pasqyra e pozicionit financiar;  

- Formati 2: Pasqyra e performancës financiare;  

- Formati 3: Pasqyra e flukseve monetare;  

- Formati 4: Pasqyra e ndryshimeve në aktivet neto/fondet neto;  

- Formati 5: Pyetësor me shënimet shpjeguese;  

Pasqyrat statistikore:  

- Formati 6: Pasqyra e investimeve dhe e burimeve të financimit të tyre;  
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- Formati 7, a dhe b: - Pasqyrat mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me koston 

historike (a) dhe me vlerën neto (b);  

- Formati 8: Pasqyra e numrit të punonjësve dhe fondi i pagave. 

Pasqyra e pozicionit financiar të Bashkisë Lushnje në 31.12.2021, sipas formatit F1, është 

paraqitur në Aneksin nr. 5bashkëlidhur raportit të auditimit. 

-Në lidhje me verifikimin e vlerave të pasqyruara në llogaritë e pasqyrave të pozicionit financiar 

të vitit ushtrimor 2021, të saktësisë dhe besueshmërisë së tyre, u audituan referencat e llogarive të 

aktivit dhe të pasivit, si më poshtë:  

 AKTIVET 

I. Aktivet Afat shkurtra 

Nga krahasimi i PF të disponueshme në Bashkinë Lushnje, me PF në sistemin e Thesarit, nuk u 

vunë re diferenca midis dy raporteve. Totali i aktivit të bilancit për vitin 2021 është 3,089,771,775 

lekë. Po kjo vlerë është rakorduar me degën e thesarit në raportet e gjeneruara nga sistemi. 

Në vijim, në totalin e Aktiveve Afatshkurtra, në PF në Bashki, vlera është 1,764,793,038  lekë, po 

në totalin e Aktiveve Qarkulluese/Afatshkurtra në PF në sistemin e Thesarit vlera është 

1,764,793,038 lekë. Llogaria 520 “Disponibilitete në Thesar”, në PF në subjekt dhe në PF në 

sistemin e Thesarit ka vlerën 165,454,270 lekë.  

1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre: 

Mjetet monetare dhe ekuivalentët e tyre janë detajuar në Pasqyrën PF3 më poshtë: 
 EMËRTIMI 31.12.2021 31.12.2020 

 1. Mjete monetare dhe ekuivalentë të tyre 165,454,270 106,431,797 

531 Mjete monetare ne Arke   
512, 56 Mjete monetare ne Banke   

520 Disponibilitete në Thesar 165,454,270 106,431,797 

50 Letra me vlerë   

532 Vlera të tjera   

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Kjo vlerë sipas aktit të rakordimit me Degën e Thesarit, është e analizuar në Pasqyrën PF4 më 

poshtë: 
Nr. Llogaria 2021 

1 Llogaria 520 “Disponibilitete në thesar”  165,454,270 

2 Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 31,938,511 

3 Llogaria 85 ”Rezultati i veprimtarisë së ushtrimit” 133,515,759 

4 Llogaria 12 “Rezultatet e mbartura” 0 

Burimi: Bashkia Lushnje 

Nga Pasqyra PF3, konstatohet se llogaria 520 Disponibilitete në Thesar ka pësuar një rritje me 

59,022,473 lekë. Nga verifikimi i zërave të bilancit, u konstatua se kjo llogari kuadraton me 

shumën e llogarive përkatëse 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje”, 85 “Rezultati i veprimtarisë së 

ushtrimit” dhe 12 “Rezultatet e mbartura”, në përputhje me UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e 

Qeverisjes së Përgjithshme”, i ndryshuar, Kreu III, pikat 29, 30, 39, 50. 

Nga auditimi i ditarit të bankës, u konstatua se në debi të llogarisë 520 janë paraqitur gjithsej 767 

transaksione, për vlerën totale 1,105,609,936 lekë, ndërkohë që planifikimi ka qenë për vlerën 

totale 1,256,154,780 lekë sipas Pasqyrës PF5 më poshtë: 

Muaji Nr. Trans. Plan Vjetor/lekë Fakt mujorë/lekë % 

Janar  37  757,646,680  22,204,054   

Shkurt  66  872,075,775  102,663,665   

Mars  64  859,716,207  92,473,295   



 
 

46 
 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

-Nga auditimi, u konstatua se është realizuar 88% e planit vjetor të shpenzimeve. 

Llogaritë e klasës 5, kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llogarive përkatëse 

për të ardhurat dhe grante të ndryshme, si dhe duke u kredituar për pakësimet në debi të llogarive 

përkatëse të klasës 4.  

2. Llogaritë e Klasës 3 “Gjendje inventari qarkullues”, përbëhet nga: 

Llogaritë e inventarëve paraqiten në vlerën totale 12,468,735 lekë, me një zbritje prej 328,804 lekë 

nga viti ushtrimor paraardhës, të cilat janë analizuar në vijim. 

Llogaria 31 “Materiale”,në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 2021 paraqitet në vlerën 

2,496,374 lekë, me një rritje prej 127,704 lekë nga viti ushtrimor paraardhës, ndërsa llogaria 32 

“Objekte inventari”, paraqitet në vlerën 9,972,361 lekë, me një zbritje prej 456,508 lekë nga viti 

ushtrimor paraardhës. Këto zbritje janë si rezultat i amortizimit dhe nxjerrjes së materialeve jashtë 

përdorimit. Nga rakordimi i urdhrit përkatës për nxjerrjen jashtë përdorimit, me kontabilitetin dhe 

Pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të Aktiveve të Qëndrueshme, nuk rezultuan diferenca përsa i 

përket llogarisë 32 “Objekte inventari” dhe llogarisë 31 “Materiale”. 

Nga analiza e kryer për llogarinë 32 “Objekte inventari”, Bashkia Lushnje dhe Njësitë 

Administrative përkatëse gjatë vitit 2021 kemi zbritje prej 456,508 lekë dhe materiale të nxjerra 

jashtë përdorimit në vlerën 946,908 lekë. Diferencat me pasqyrimin në bilanc i përkasin 

ndryshimeve gjatë periudhës. 

Vlerat e këtyre llogarive janë të barabarta me vlerat e dokumentuara në aktin e rakordimit në fund 

të çdo viti të mbajtur midis magazinierit, përgjegjësit të financës dhe drejtorit të financës, si dhe 

me vlerat e paraqitura në bilancin e disponueshëm në sistemin e thesarit. 

-Llogaritë e klasës 3 kanë funksionuar duke u debituar për shtesat në kredi të llog. 63 “Ndryshimi 

i gjendjeve të inventarit” dhe duke u kredituar për daljet e inventarit në debi të llogarisë 63 

“Ndryshimi i gjendjeve të inventarit”. 

3. Llogaritë e Klasës 4 “Llogari të arkëtueshme” & “Të tjera aktive afatshkurtra” përbëhet 

nga: 

Llogaritë e arkëtueshme paraqiten në vlerën totale 1,572,043,858 lekë, me një rritje prej 

77,750,384 lekë nga viti ushtrimor paraardhës, të cilat janë analizuar në vijim. 

Vlerat e këtyre llogarive janë të barabarta me vlerat e paraqitura në bilancin e disponueshëm në 

sistemin e thesarit. 

Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 2021 paraqitet në 

vlerën debitore 1,543,520,546 lekë. Nga analiza, rezultoi se kjo llogari është pakësuar për vlerën 

285,566,618 lekë dhe është shtuar për vlerën lekë, me një rritje neto në vlerën 360,463,081 lekë. 

Kjo llogari përbëhet nga detyrimet e subjekteve të ndryshme ndaj bashkisë për taksa, tarifa 

vendore dhe detyrime të lëna nga aktet e kontrolleve të ndryshme të papaguara deri në 31.12.2021. 

Prill  67  950,992,507  149,945,733   

Maj  58  956,163,507  44,899,895   

Qershor  64  1,055,636,507  97,800,347   

Korrik  57  1,057,947,507  79,383,326   

Gusht  65  1,152,949,507  97,197,287   

Shtator  72  1,153,465,780  85,971,942   

Tetor  65  1,244,739,780  88,316,114   

Nëntor  61  1,278,969,780  78,966,269   

Dhjetor  91  1,256,154,780  165,788,009   

Totali Vjetor  767  1,256,154,780  1,105,609,936   88  
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Në mënyrë analitike kjo llogari është paraqitur e detajuar në Aneksin nr. 6bashkëlidhur raportit të 

auditimit. 

Llogaria 4342 “Operacione me shtetin (të drejta)”, në fund të vitit ushtrimor 2021, llogaria 4342 

“Operacione me shtetin (të drejta)” paraqitet në bilanc në vlerën 28,523,312 lekë, e cila përbëhet 

nga shuma e llogarive 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to” në vlerën 10,531,213 lekë, 

llog. 42 “Detyrimet ndaj personelit” në vlerën 12,791,511 lekë, llog. 431 “Detyrimet ndaj shtetit 

për tatim taksa” në vlerën 846,252 lekë, llog. 435 “Sigurime shoqërore” në vlerën 3,830,076 lekë, 

llog. 436 “Sigurime shëndetësore” në vlerën 524,260 lekë. Llog 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

muaji dhjetor në vlerën 14,826,175 lekë. Nga auditimi nuk u konstatuan diferenca midis vlerave 

të pasqyruara në llogarinë 4342 “Operacione me shtetin, të drejta” dhe vlerës të pasqyruar në 

llogaritë e pasivit. Pra, vlera e kësaj llogarie në bilanc është pasqyruar në mënyrë të drejtë në 

aktivin e pasqyrave të pozicionit financiar. 

4. Të tjera aktive afatshkurtra 

Llogaria 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, në pasqyrat e pozicionit financiar të vitit 

2021 paraqitet në vlerën 14,826,175 lekë. Nga analiza, rezultoi se kjo llogari është pakësuar për 

vlerën 84,598,057 lekë. Vlera e kësaj llogarie në bilanc është e barabartë me vlerën e paraqitur në 

PF të disponueshme në sistemin e thesarit. 

Detyrimet e Bashkisë Lushnje, sipas natyrës janë paraqitur në Pasqyrën PF6 më poshtë: 

Emërtimi Gjendja 31.12.2020 Shtesa Pakësime Gjendja 31.12.2021 

Detyrime Vendime Gjyqësore 1,000,000 512,282 1,512,282 0 

Detyrime për shërbime 522,838 962,328 399,999 1,085,167 

Detyrime për mirëmbajtje  480,000  480,000 

Detyrime për investime 96,349,668 1,350,600 84,948,657 12,751,611 

Detyrime për mallra  1,215,028 795,960 419,068 

Detyrime të tjera 1,551,726  1,551,726 0 

Detyrime për shpronësime  90,329  90,329 

Totali 99,424,232 4,610,568 89,208,625 14,826,175 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Analiza e detajuar e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, evidentohet se për 

njësitë administrative vlera e detyrimeve jepet si vijon në Aneksin nr. 7 për njësitë administrative 

dhe në Aneksin nr. 8 për bashkinë Lushnje. 

-Nga analiza e kësaj llogarie rezulton se vlera debitorë e kësaj llogarie, është e kuadruar me 

shumën e llogarisë kreditore në pasiv të bilancit, përkatësisht me llogarinë 467 “Kreditorë të 

ndryshëm” në shumën 14,826,175 lekë, në përputhje të kërkesave të UMF nr. 8, datë 09.03.2018 

“Për procedurat e përgatitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes 

së përgjithshme”, Kap. III, pika 42 dhe Aneksi 1, “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të 

kontabilitetit në sektorin publik”. 

Vlera e kësaj llogarie është e barabartë me vlerën e paraqitur në bilancin e disponueshëm në 

sistemin e thesarit. 

II. Aktivet Afatgjata 

1. Aktivet afatgjata jo materiale: 

Në këtë grup të Bilancit paraqiten aktivet që plotësojnë kushtin e njohjes së tyre si aktive jo 

materiale afatgjata sipas UMF nr. 8, datë 9.03.2018 përfshin primet e emisionit dhe rimbursimit 

të huave, studime dhe kërkime, koncesione, patenta, licenca dhe të ngjashme. 
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Paraqitja në bilanc bëhet për vlerën neto të tyre nga amortizimi dhe zhvlerësimi i akumuluar. 

Përfshirja e tepricave të llogarive në vijim do të jepet sipas secilit prej nën zërave të këtij grupi të 

bilancit: 

Aktivet afatgjata jomateriale janë paraqitur në Pasqyrën PF7 më poshtë: 
Llogaria EMËRTIMI 31.12.2021 31.12.2020 

201 Prime të emisionit dhe Rimbursimit të huave 0 0 

202 Studime dhe kërkime 0 23,111,495 

203 Konçesione, Patenta, Liçenca e të ngjashmë 0 0 

TOTALI 0 23,111,495 

Burimi: Bashkia Lushnje 

Nga auditimi, u konstatua se Llogaria 202 “Studime dhe kërkime”në Bashkinë Lushnje në datën 

31.12.2021 ka vlerën 0 lekë. Kurse në 31.12.2020 vlera ishte 23,111,495 lekë. 

Kjo vlerë është shpërndarë në vlerat e objekteve përkatëse konform kërkesave ligjore. 

2. Aktive afatgjata materiale: 

Në këtë grup të Bilancit paraqiten aktivet që plotësojnë kushtin e njohjes së tyre si aktive materiale 

afatgjata sipas SKK 5, i përmirësuar. Paraqitja në bilanc bëhet për vlerën neto të tyre nga 

amortizimi dhe zhvlerësimi i akumuluar. Përfshirja e tepricave të llogarive në vijim do të jepet 

sipas secilit prej nën zërave të këtij grupi të bilancit: Vlera e kësaj nën rubrike është e barabartë 

me vlerën e paraqitur në bilancin e disponueshëm në sistemin e thesarit. Shtesat në këtë nën rubrikë 

përfaqësojnë vlerën e investimeve të kryera ndër vite për ndërtime e rikonstruksione dhe shtesat 

gjatë periudhës, ndërsa pakësimet janë vetëm për vlerën e amortizimit. 

Detajet e nën rubrikës Aktive Afatgjata Materiale janë paraqitur në Pasqyrën PF8 më poshtë: 
Llogaria Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 Diferenca (+/-) 

210 Toka, Troje, Terene 15,786,107 15,786,107 0 

211 Pyje, Plantacione 249,000 249,000 0 

212 Ndërtesa e Konstruksione 405,366,917 471,102,255 -65,735,338 

213 Rrugë, rrjete, vepra ujore 3,531,941,194 3,374,779,265 157,161,929 

214 Instalime teknike, makineri e paisje 22,507,199 31,869,968 -9,362,769 

215 Mjete Transporti 10,617,323 11,122,323 -505,000 

218 Inventar ekonomik 16,048,994 16,604,910 -555,916 

    

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Gjendja e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” në datën 31.12.2021, paraqitet në vlerën 

15,786,107 lekë e pa ndryshuar nga viti ushtrimor paraardhës.  

Për këtë llogari në bashkinë Lushnje disponohen këto të dhëna sipas pasqyrës PF 9: 
Nr Emertimi Sasia  Vlera/ lekë 

1 Fushe volejbolli 1 1,000 

2 Fushe volejbolli 1 500 

3 Siperfaqe trualli te zyrat e ish shpim-kërkimit (te rajoni) 606 1,800,000 

4 Siperfaqe trualli tek ish sheshi i naftës 6460 13,000,000 

5 Terrene Lulishte 3700 m2 699,987 

6 Terrene gjelbërimi 2000 m2 284,620 

  Gjendja 31,12,2021   15,786,107 

Analizë: Llog 210 “Toka, Troje, Terrene e cila pasqyron gjendjen e llogarisë për Bashkinë Lushnje 

dhe për ish Komunat, sipas   Formatit nr. 7/B “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto 

historike)” si në mbyllje të vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 paraqitet në vlerë të njëjtë prej 

15,786,107 lekë. Për këtë gjendje nuk ka analizë dhe nuk dihet se çfarë përfaqëson. Mungesa e 

analizës për vlerën 15,786,107 lekë ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale.  

Titulli i gjetjes 12:Mbi kontabilizimet në llog. 210 “Toka,Troje, Terrene” në vlerën 5,655,845 

lekë gjendje e cila nuk është e analizuar. 
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Situata:Gjendja e llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” paraqitet në vlerë neto si në mbyllje të 

vitit 2020 dhe në mbyllje të vitit 2021 në vlerën 15,786,107 lekë. Për këtë gjendje llogarie të 

palëvizshme nuk ka analizë dhe nuk dihet se çfarë përfaqëson.Mungesa e analizës për vlerën 

15,786,107 lekë ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale. 

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

ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III  pika 30. 

Ndikimi:Mungesa e analizës për vlerën 15,786,107 lekë që i përket llog.210 “Toka, Troje, 

Terrene” ka ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me 

plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, duke paraqitur risk në sigurinë e arsyeshme 

dhe besueshmërinë e evidencës kontabël për përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: Nga Drejtoria e Financës dhe Pronave Publike nuk janë marrë masat e nevojshme  për 

analizimin dhe saktësimin në kontabilitet të këtyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar të dhënat 

nga gjithë dokumentacioni financiar i trashëguar në vite. 

Rëndësia:I lartë 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup pune me specialistë të fushës për 

kryerjen e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në llog. 210 “Toka, Troje, Terrene” dhe 

nëpërmjet Drejtorisë së Financës dhe Pronave Publike të kryejë zbërthimin e dokumentacionit 

financiar të trashëguar për nxjerrjen e të dhënave për aktivet e hyra e veprimet me to në vite, për 

të verifikuar saktësuar e analizuar vlerat e paraqitura në PF e në rast pasaktësish të bëhen 

sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në inventarin fizik. 

 

-Gjendja e llogarisë 211 “Pyje kullota plantacione” në datën 31.12.2021, paraqitet në vlerën 

249,000 lekë e pa ndryshuar nga viti ushtrimor paraardhës. Për këtë llogari në Bashkinë  

Lushnje disponohet kjo e dhënë, si në Pasqyrën PF 10. 
Nr Emertimi Sasia  Vlera 

1 Pyje,kullota,plantacione (Firshegan)  249,000 

 Gjendja 31,12,2021  249,000 

Nga rakordimi i urdhrit përkatës për nxjerrje jashtë përdorimit, me kontabilitetin dhe Pasqyrën e 

gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve të qëndrueshme nuk rezultuan diferenca.  

Konkluzione: Në llog.  (211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk është pasqyruar vlera e pyjeve e 

kullotave të transferuara në pronësi të Bashkisë Lushnje me VKM nr. 433, datë 08.06.2016 “Për 

transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit 

dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 8, 

shtojca nr. 23me listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë 

Lushnje, me nr nga 1(një) deri 55 (pesë dhjetë e pesë). Sipas këtij vendimi Bashkia Lushnje ka në 

pronësi gjithsej 912.5 hektarë nga të cilët 563.3 hektarë pyje;  229.6 hektarë sipërfaqe me bimësi 

pyjore, 119.5 hektarë sipërfaqe djerrë. 

Komisioni i inventarizimit nuk është shprehur për inventarizim të këtyre aseteve. 

 

Titulli i gjetjes 13:Mbi kontabilizimet në llog. 211 “Pyje, Plantacione” në vlerën 249,000 lekë, 

gjendje e cila nuk është inventarizuar. 

Situata:Në llog.(211) “Pyje, kullota, plantacione” nuk është pasqyruar vlera e pyjeve e kullotave 

të transferuara në pronësi të Bashkisë Lushnje me VKM nr. 433, datë 08.06.2016 “Për transferimin 

në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas listave të inventarit dhe aktualisht 
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në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23me 

listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi të Bashkisë Lushnje, me nr 

nga 1(një) deri 55 (pesë dhjetë e pesë). Sipas këtij vendimi Bashkia Lushnje ka në pronësi gjithsej 

912.5 ha nga të cilët 563.3 ha pyje;  229.6 ha sipërfaqe me bimësi pyjore, 119.5 ha sipërfaqe djerrë. 

Komisioni i inventarizimit nuk është shprehur për inventarizim të këtyre aseteve. 

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

ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III  pika 30. 

Ndikimi:Mungesa e analizës që i përket llog.211 “Pyje, Plantacione”ka ndikim në informacionin 

kontabël që ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata 

Materiale, duke paraqitur risk në sigurinë e arsyeshme dhe besueshmërinë e evidencës kontabël 

për përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku: Nga Bashkia Lushnje nuk janë marrë masat e nevojshme  për analizimin dhe saktësimin 

në kontabilitet të këtyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar të dhënat nga gjithë dokumentacioni 

financiar i trashëguar në vite me qëllim evidentimin e vlerësimin e gjendjes aktuale dhe statusin e 

pyjeve e plantacioneve sipas listës se inventarit të pyjeve dhe kullotave që transferohen në pronësi 

të Bashkisë Lushnje, shtojca nr. 23 të transferuara me VKM  nr. 433 datë 08.06.2016 “Për 

transferimin në pronësi të bashkive të pyjeve dhe të kullotave publike, sipas listave të inventarit, 

dhe aktualisht në administrim të ministrisë së mjedisit e të ish komunave/bashkive” 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup pune me specialistë të fushës për 

kryerjen e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në llog. 211 “Pyje, Plantacione” dhe 

nëpërmjet Drejtorisë së Financës të kryejë zbërthimin e dokumentacionit financiar të transferuar 

për nxjerrjen e të dhënave për veprimet me to në vite, për të verifikuar saktësuar e analizuar vlerat 

e paraqitura në PF e në rast pasaktësish të bëhen sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në 

inventarin fizik. 

- Gjendja e llogarisë 212 “Ndërtime e konstruksione” në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 

471,102,255 lekë kosto historike. Gjatë vitit janë shtuar 36,716,629 lekë (blerje e krijuar me 

pagesë) ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerën 405,366,917 lekë 

kosto historike, me një pakësim në vlerën 65,735,388 lekë. Analiza e llogarisë jepet ne pasqyrat 

më poshtë. 

 

Pasqyra Pasqyrën PF 11 

Nr. Njësia administrative 
Sipas të dhënave kontabël 

Sasia   Vlera /lekë 

1 Bashkia  147,431,771 

2 Zjarrfikëset  15,856,791 

3 Allkaj  18,614,146 

4 Ballagat  12,778,390 

5 Bubullime  9,617,233 

6 Dushk  24,817,938 

7 Foershegan  40,210,645 

8 Golem  12,892,241 

9 Hysgjokaj  4,428,703 

10 Karbunare  2,000,000 



 
 

51 
 

11 Kolonje  43,099,738 

12 Krutje  73,619,321 

 Gjendja 31.12.2021  405,366,917 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Detajimi i shumave më sipër jepet ne tre tabelat më poshtë: 

Gjendja e kësaj llogarie  për Bashkinë Lushnje jepet nëAneksin nr. 10 bashkëlidhur: 

Për zjarrfikësen të dhënat jepen në PF12 më poshtë: 

Nr. EMËRTIMI 

 
Sipas të dhënave kontabël   Sipas të dhënave të inventarizimit   Viti 

 Sasia   Vlera/lekë  Sasia  Vlera/lekë 

1 ZJARRFIKESJA      
  a-Ndertesa              10,856,791          10,856,791  

  b-truproja                 3,000,000            3,000,000  

  c-rrethimi                 2,000,000            2,000,000  

 Gjendja 31.12.2021          15,856,791          15,856,791  

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Gjendja e llogarisë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 

3,374,779,265 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie paraqitet në vlerë 

3,531,941,194 lekë, me një shtesë në vlerën 157,161,929 lekë. Shtesat në këtë llogari paraqesin 

vlerën e investimeve të kryera ndër vite për rrugë, rrjete dhe vepra ujore si dhe shtesat e tjera gjatë 

periudhës, ndërsa pakësimet janë vetëm për vlerën e amortizimit . 

Gjendja e kësaj llogarie paraqitet e detajuar në Aneksin nr. 11  bashkëlidhur raportit të auditimit. 

Përmbledhësja e kësaj llogarie sipas njësive administrative jepet në tabelën në Pasqyrën PF13 më 

poshtë: 

Në lekë 
I Bashkia     1,632,026,395   1,632,026,395  

II Zjarrfikëset                                 -   -  

III Njësite administrative    1,899,914,799  

1 Allkaj  171,304,258    

2 Ballagat          74,669,363    

3 Bubullime        295,836,550    

4 Dushk        252,847,764    

5 Foershegan        167,729,592    

6 Golem        115,664,291    

7 Hysgjokaj        154,377,938    

8 Karbunare        179,040,273    

9 Kolonje        181,466,537    

10 Krutje        306,978,233    

  Gjendja 31,12,2021    3,531,941,194  

 

-Nga verifikimi i regjistrave, u konstatua se për llogaritë 214 “Instalime teknike, makineri, pajisje, 

vegla pune” paraqiten në vlerën 22,507,199 lekë kurse 215 “Mjete transporti”, paraqiten në vlerën 

10,617,323 lekë. 

U vunë re problematika në lidhje me informacionin mbi të dhënat që duhet të ketë një regjistër 

aktivesh, siç janë: data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, data e 

daljes nga përdorimi, datën e skadencës, vlera e shpenzimeve kapitale të mëpasshme të cilat sjellin 

rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, 

kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e 

daljes nga pronësia. Kryesisht, këto probleme janë të trashëguara nga ish-komunat. Librat e aktivit 
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nuk përmbushin kriteret e përcaktuara në pikën 30 të udhëzimit nr. 30 datë 27.12.2011 “Për 

menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”. 

Titulli i gjetjes 14:Mangësi në lidhje me informacionin mbi të dhënat që duhet të ketë një regjistër 

aktivesh.  

Situata:Gjendja kontabël e aktiveve afatgjata materiale në qarkullim  (në vlerën bruto) për vitin 

2021 është paraqitur i plotë, pasi janë pasqyruar të gjitha shtesat dhe pakësimet për çdo lloj grup 

aktivi. Inventari kontabël i aktiveve materiale në qarkullim gjendje në fund të vitit 2021 janë 

azhornuar bruto të gjithë investimet e kryera për të gjithë aktivet  brenda llojit, pa i ndarë dhe 

përmbledhur në një vlerë të vetme totale për çdo aktiv. Për këto aktive mungojnë kartelat kontabël 

apo regjistri historik për çdo aktiv me të dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite 

si: viti i hyrjes, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në 

vitet e mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën 

e mbetur.  

Nga verifikimi i përllogaritjeve të amortizimit të AAGJ materiale në qarkullim, rezulton se 

përllogaritja është bërë mbi vlerën neto në çelje te periudhës ushtrimore për çdo grup aktivesh 

sipas klasifikimit, duke aplikuar normat ligjore të amortizimit. Por konstatohet se  amortizimi është 

llogaritur për grup aktivesh në total dhe jo aktiv për aktiv, duke mos përllogaritur saktësisht 

amortizimin, pasi aktive të ndryshme kanë vlerë të ndryshme amortizimi të akumuluar sepse kanë 

kohë (vite) të ndryshme përdorimi. Në mungesë të regjistrit të aktiveve me të dhënat si: viti i 

hyrjes, përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e 

mbetur për çdo aktiv u bë e pamundur sondazhi i përllogaritjes së amortizimit për aktive të veçanta 

në llogari të ndryshme si dhe përllogaritja e saktë e amortizimit të aktiveve për të bërë diferencën. 

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

ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85. Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30. 

Ndikimi:Kjo mënyrë evidentimi dhe proces inventarizimi, nuk jep informacion të saktë kontabël 

për çdo aktiv, duke mos “certifikuar” vlerat tek për tek të aktiveve, për të ofruar siguri të arsyeshme 

rreth vlerës fizike dhe kontabël të tyre, të njohura dhe regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë. 

Shkaku:Nga Drejtoria e Financës nuk janë marrë masat e nevojshme  përmbajtjen e regjistrit 

historik të Aktiveve në qarkullim, kryerjen e procedurave të plota të inventarizimit si dhe 

llogaritjen e amortizimit aktiv për aktiv mbi bazë historiku të krijimit të tij. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandimi:Drejtoria e Financës të hartojë një regjistër të plotë historik për çdo aktiv me të 

dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, vend-ndodhjen, përshkrimin 

e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e mëpasshme që sjellin 

rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e mbetur. Mbi bazën e tij 

të llogarisë amortizimin aktiv për aktiv si dhe realizojë inventar fizik për të gjithë AAGJ, për 

verifikim e tyre vlerësimin dhe ekzistencën fizike. 

 

Inventarizimi për vitin 2021. 

Në Bashkinë Lushnje inventarizimi është kryer në bazë të urdhrave përkatës të titullarit, sipas të 

cilëve janë ngritur komisionet për inventarizimin fizik të aktiveve, në zbatim të pikave 73, 74 dhe 

pika 81 të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, 
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si dhe nenit 7 (Inventari i aktiveve dhe detyrimeve) të Ligjit nr. 25, datë 10.05.2018 “Për 

kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, i ndryshuar. 

Gjatë vitit 2021, nga ana e titullarit të bashkisë ka dalë urdhri nr. 216 datë 19.11.2021 për ngritjen 

e komisionit të inventarizimit të elementëve të pasurisë së Bashkisë Lushnje, përfshirë këtu dhe 

njësitë administrative për vitin 2021. Pasi është mbajtur proces-verbali i vlerësimit, janë 

identifikuar materiale për nxjerrje jashtë përdorimit për inventarët e imët (llogaria 327 Inventar i 

imët), llogaria 218 Inventari ekonomik si dhe llogarinë 214 Instalime teknike makineri e pajisje, 

për të cilat është firmosur vendimi nr. 218 datë 14.02.2020 për miratimin e vlerës së materialeve 

objekt inventari të cilat janë propozuar për tu nxjerrë jashtë përdorimit. Më pas nëpërmjet urdhrit 

nr. 68 datë 15.03.2021 është ngritur komisioni për asgjësimin e materialeve të nxjerra jashtë 

përdorimit si më poshtë:  

Sipas pasqyrës së aktiveve janë nxjerrë jashtë përdorimit aktive afatgjata materiale të vlerësuara 

për dalje jashtë përdorimi dhe asgjësimin e tyre nga komisioni i ngritur me urdhrat përkatës, “Për 

ngritjen e Komisionit të vlerësimit të aktiveve që propozohen të dalin jashtë përdorimit”. Për vitin 

2021, janë nxjerrë jashtë përdorimit nga llogaria (218) “Inventar ekonomik”, në vlerën 169,591 

lekë. Nga llogaria (214) “Instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në vlerën 

1,178,771lekë, “materiale” llogaria (312) në vlerën 77,000 lekë,  “objekte inventari” llogaria 

(327) në vlerën 946,908 lekë.  

Në total vlera e nxjerrë jashtë përdorimit paraqitet në shumën 2,372,270 lekë dhe janë rakorduara 

me pasqyrën e gjendjes dhe ndryshimit të aktiveve afatgjata (vlera neto). 

Gjendja e kësaj llogarie është analizuar në Pasqyrën PF14 më poshtë: 

Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune  Llog.214  
Njësia Administrative Allkaj 244,290 

Njësia Administrative Ballagat 715,463 

Njësia Administrative Bubullime 310,566 

Njësia Administrative Dushk 479,789 

Njësia Administrative Fiershegan 614,166 

Njësia Administrative Golem 2,091,117 

Njësia Administrative Hysgjokaj 398,720 

Njësia Administrative Karbunare 364,770 

Njësia Administrative Kolonje 386,988 

Njësia Administrative Krutje 649,966 

Zjarrfikeset 36,000 

Bashkia 16,215,362 

Gjendja 31.12.2021 22,507,199 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Gjendja e llogarisë. 215 “Mjete transporti”në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 11,122,323 

lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 10,617,323 lekë, me një pakësim 

në vlerën 505,000 lekë. Nxjerrje jashtë përdorimi nuk ka. 

Gjendja e kësaj llogarie është analizuar në Pasqyrën PF15 më poshtë: 
Nr Mjetet e Bashkisë  Viti blerjes  Vlera/lekë 

1 Autovetura 6..... 2003 1,490,000 

2 D.... 2000 225,100 

3 Motocikleta 4... 2008 392,500 

4 Motocikleta 4.... 2009 398,500 

5 Autovetura A...... 2009 400,000 

6 Autoveture D....... 1970 400,000 

7 Autoveture 7.... 2000 1,388,000 

8 V. R..... e p... 2005 310,000 

9 V. C. e p. 2005 350,000 

 Shuma Bashkia  5,354,100 
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 Zjarrfikësja   
1  P.......  650,000 

2  P.......  840,000 

3  L.........  3,677,646 

4  F.........  95,577 

  Shuma Zjarrfikësja   5,263,223 

  Gjithsej me 31.12.2021   10,617,323 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Gjendja e llogarisë. 218 “Inventar ekonomik” në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 16,604,910 

lekë kosto historike, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 16,048,994 lekë 

kosto historike, me një pakësim në vlerën 555,916 lekë. Pakësimet në këtë llogari janë për vlerën 

e amortizimit. PF16 

Njësitë Administrative Vlera në lekë 
Njësia Administrative Allkaj 260,178 

Njësia Administrative Ballagat 98,900 

Njësia Administrative Bubullime 2,086,828 

Njësia Administrative Dushk 1,209,410 

Njësia Administrative Fiershegan 426,250 

Njësia Administrative Golem 1,505,000 

Njësia Administrative Hysgjokaj 589,000 

Njësia Administrative Karbunare - 

Njësia Administrative Kolonje 2,744,150 

Njësia Administrative Krutje 896,096 

Zjarrfikëset 151,100 

Bashkia 6,082,082 

Gjendja 31,12,2021 16,048,994 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Lëvizjet e aktiveve  paraqiten në PF17 më poshtë: 

Llog   Emertimi   llogarive  

 Gjendja Shtesa    Pakësime  Gjendja   

 31.12.2020     31.12.2021  

202 Studime dhe kërkime  23,111,495   -   23,111,495  -  

209 Amortizimi i Aktiveve Qëndrueshme te Patrupëzuara(-)  (23,106,495)  -   (23,106,495)  -  

210 Toka,troje,Terene  15,786,107   -   -   15,786,107  

211 Pyje,Kullota Plantacione  249,000   -   -   249,000  

212 Ndërtime e Konstruksione  471,102,255   42,452,911   108,188,249   405,366,917  

213 Rrugë,rrjete,vepra ujore  3,374,779,265  793,198,796  636,036,867  3,531,941,194  

214 Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune  31,869,968   9,972,722   19,335,491  22,507,199  

215 Mjete transporti  11,122,323   -   505,000   10,617,323  

216 Rezerva shtetërore  -   -   -   -  

218 Inventar ekonomik  16,604,910   -   555,916   16,048,994  

219 Amortizimi i Aktiveve te Qëndrueshme te Trupëzuara(-) (2,419,704,56)  252,500  274,999,006  (2,694,451,07) 

312 Materiale  2,368,670   8,406,872   8,279,168   2,496,374  

327 Objekte inventari  10,428,869   577,920   1,034,428   9,972,361  

468 Debitore te ndryshëm  1,468,624,083  

 

360,207,081   285,310,618   1,543,520,546  

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

- Formati 7/a i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” paraqitet  

në Aneksin nr. 14 bashkëlidhur raportit të auditimit: 

Formati 7/b i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (vlera neto)” është paraqitur 

në Pasqyrën PF18 më poshtë: 
Nr. 

Reference 

Llogarie 

Teprica 

Neto 

Shtesat gjate vitit Pakësimet  gjate vitit Teprica ne Fund 

Kosto 

Historike Amortizim 

Kosto 

Historike Amortizim 

Kosto 

Historike 

Amortizim 

Akumuluar 

Teprica 

Neto 

b 3 4 5 6 7 8 9 10 

20 5,000 0 0 23,111,495 23,106,495 0 0 0 

201 0     0 0 0 
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202 5,000  0 23,111,495 23,106,495 0 0 0 

203 0     0 0 0 

21- 28 1,501,809,264 203,851,280 285,124,127 122,848,374 10,377,621 4,002,516,734 2,694,451,070 1,308,065,664 

210 15,786,107     15,786,107 0 15,786,107 

211 249,000     249,000 0 249,000 

212 385,996,465 36,716,629 16,013,056 102,451,967 3,536,538 405,366,917 97,582,308 307,784,609 

213 1,090,580,709 157,161,929 268,397,412 0 0 3,531,941,194 2,552,595,967 979,345,226 

214 4,578,532 9,972,722 43,153 19,335,491 6,578,408 22,507,199 20,756,180 1,751,019 

215 710,000 0 0 505,000 252,500 10,617,323 10,159,823 457,500 

216 0   0 0 0 0 0 0 

217 0   0 0 0 0 0 0 

218 3,908,450 0 670,507 555,916 10,175 16,048,994 13,356,792 2,692,203 

24 0   0  0 0 0 

28 0      0 0 0 

 Totali 1,501,814,263 203,851,280 285,124,127 145,959,869 33,484,116 4,002,516,734 2,694,451,070 1,308,065,664 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

 Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (Formati nr. 7/b) Viti 2021. 

Për vitin 2021, amortizimi i AQT-ve (Llogaria 219 “Amortizimi i Aktiveve të Qëndrueshme të 

Trupëzuara”), nuk pasqyrohet në pasqyrën e pozicionit financiar në bilanc, pasi AQT-të paraqiten 

me vlerën neto të tyre, por vlerat historike dhe vlerat neto janë paraqitur në formatin 7/a dhe 7/b 

(gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata me vlerë historike dhe vlerë neto). Llogaritja e 

amortizimit është bazuar në ligjin nr. 8438, datë 28.12.1998 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i 

ndryshuar; UMF nr. 5, datë 30.01.2006 “Për tatimin mbi të ardhurat”, i ndryshuar, pika 3.7 

“Amortizimi”, si dhe UMFE nr. 08, datë 09.03.2018 “Për procedurën e përgatitjes, paraqitjes dhe 

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

Nga auditimi i Bilancit, Formati 7, a dhe b: “Pasqyrat mbi gjendjen dhe ndryshimet e aktiveve 

afatgjata me koston historike (a) dhe me vlerën neto (b)”, u konstatua se Amortizimi i Akumuluar 

në Bashkinë Lushnje për Aktivet Afatgjata Materiale në fillim të vitit 2021 paraqitet për vlerën 

2,419,704,564 lekë dhe në fund të vitit 2021 paraqitet për vlerën 2,694,451,070 lekë. 

Nga PF të disponueshme në sistemin e thesarit, vlera e llogarisë 219 “Amortizimi i aktiveve të 

qëndrueshme të trupëzuara”, është 2,694,451,070 lekë. 

Amortizimi i aktiveve është llogaritur duke përdorur metodën e vlerës kontabël neto të kategorive 

përkatëse të aktiveve, të regjistruar në çelje të periudhës ushtrimore, shtesën e kostos së blerjes 

dhe zbritjen e vlerës kontabël neto të aktiveve të shitura, të dala jashtë përdorimit për kategoritë 

përkatëse të aktivit. Normat e amortizimit të përdorura për vitin 2021 janë si më poshtë: 
Kategoria e aktiveve Metoda e Amortizimit Norma e Amortizimit 

Makineri dhe pajisje Vlera e mbetur 20% 

Ndërtesa Vlera e mbetur  5% 

Pajisje informatike Vlera e mbetur 25% 

Mobilje dhe orendi Vlera e mbetur 20% 

Pajisje zyre Vlera e mbetur 20% 

Mjete transporti Vlera e mbetur 20% 

Të tjera Vlera e mbetur 20% 

Për aktivet në proces nuk është llogaritur amortizim, në përputhje me përcaktimet ligjore. 

3. Aktivet Afatgjata Financiare: 

Nga auditimi, u konstatua se Aktivet Afatgjata Financiare, të cilat në fund të vitit 2021 paraqiten 

në vlerën 0 lekë. E njëjta vlerë konstatohet edhe në PF të disponueshme në sistemin e thesarit. 

4. Investimet: 

Gjendja e llogarive 230 “Investime për aktive afatgjata jo materiale” dhe 231 “Investime për 

aktive afatgjata materiale” në datën 31.12.2021 paraqitet përkatësisht 0 lekë për llog. 230 dhe 
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16,913,073 lekë për llogarinë 231. Vlerat e pasqyruara në PF të disponueshme në Bashkinë 

Lushnje, janë të barabarta me vlerat e pasqyruara në PF në sistemin e thesarit.  

Emërtimi i objektit  Vlera/lekë Firma sipërmarrëse  Shënime 

 1.Rikonstruksion Q...  3,029,321   N... shpk  

Ka kontrate dhe nuk është 

faturuar  

 2.Superviz.Q......                119,312   E... 

Ka kontrate dhe nuk është 

faturuar  

 3.Rivitalizim i  Rrugeve te Fshatit Krutje             13,764,440   B..... shpk  Pjesa e planifikuar për v.2022  

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Në periudhën raportuese 2021, vlera faktike e investimeve të realizuara sipas listës së mësipërme 

ka qenë 16,913,073 lekë. Për sa më sipër, llogaritë 230 “Investime për aktive afatgjata jo 

materiale” dhe 231 “Investime për aktive afatgjata materiale” 

 PASIVET 

I. Pasivet Afatshkurtra 

Në këtë grup llogarish paraqiten të gjitha detyrimet e njësisë ekonomike ndaj të tretëve për blerjen 

e mallrave dhe shërbimeve me pagesë të mëvonshme.  

Në datën 31.12.2021, shuma e llogarive 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to”, 42 

“Detyrime ndaj personelit”, 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim-taksa”, 435 “Sigurime 

shoqërore”, të 436 “Sigurime shoqërore”, është e barabartë me gjendjen e llogarisë 4342 

“Operacione me shtetin” në vlerën 28,523,312 lekë.  

Analiza e grupit të llogarive të pagueshme për vitin 2021 është paraqitur në Pasqyrën PF19 më 

poshtë:                                                                                                        Në/lekë 
Nr. Emërtimi Gjendje në datën 31.12.2021 

1 401-408 “Furnitorë dhe llogari të lidhura me to” 10,531,213 

2 42 “Detyrime ndaj personelit” 12,791,511 

3 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim-taksa” 846,252 

4 435 “Sigurime shoqërore” 3,830,076 

5 436 “Sigurime shëndetësore” 524,260 

TOTALI 28,523,312 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Llogaria 42 “Personeli e llogari të lidhura me to”, analizuar e kuadruar me gjendje kontabël për 

vlerën 12,791,511 lekë, përfaqëson detyrimet ndaj punonjësve për pagat e personelit për muajin 

dhjetor 2021. Në fund të vitit 2020 ka qenë 13,222,387 lekë. 

Llogaria 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatime e taksa”, analizuar e kuadruar me gjendje kontabël 

për vlerën 846,252 lekë përfaqëson detyrimet për tatimin mbi pagat e personelit në muajin dhjetor 

2021. Kjo vlerë është likuiduar me pagesat e kryera në muajin janar 2022. 

Llogaria 435 “Sigurime shoqërore”, e analizuar dhe kuadruar me gjendje kontabël për vlerën 

3,830,076 lekë përfaqëson detyrimet për kontributet e sigurimeve shoqërore në muajin dhjetor 

2021. Kjo vlerë është likuiduar me pagesat e kryera në muajin janar 2022. 

Llogaria 436 “Sigurime shëndetësore”, e analizuar dhe kuadruar me gjendje kontabël për vlerën 

524,260 lekë, përfaqëson detyrimet për kontributet e sigurimet shëndetësore në muajin dhjetor 

2021. Kjo vlerë është likuiduar me pagesat e kryera në muajin janar 2022. 

Në mbyllje të periudhës raportuese, llogaritë kreditore 42; 431; 435 dhe 436 në vlerën totale 

17,992,099 lekë, përfaqësojnë detyrime të njësisë publike Bashkia Lushnje për pagat e personelit, 

kontribute për sigurime shoqërore, shëndetësore si dhe tatimin mbi pagë, të përllogaritura për 

pagesë në muajin dhjetor 2021, të cilat janë likuiduar me pagesat e kryera në muajin janar 2022. 

-Detyrime të tjera afatshkurtra: 
Në këtë grup të detyrimeve afatshkurtra paraqiten shpenzimet e kryera nga njësia ekonomike, dhe 
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që në zbatim të parimit të përputhjes së të ardhurave me shpenzimet, ende nuk janë njohur si 

shpenzime nga njësia ekonomike. 

Po kështu, njësia ekonomike përfshin në këtë grup edhe të gjitha detyrimet e llogaritura për të 

paguar interesat e maturuara ekonomikisht. 

Llogaritë për detyrime të tjera afatshkurtra janë paraqitur në Pasqyrën PF20 më poshtë: 
Llogaritë Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 

466 Kreditorë për mjete në ruajtje 31,938,511 34,425,404 

467 Kreditorë të ndryshëm 14,826,175 99,424,232 

4341 Operacione me shtetin (detyrime) 1,543,520,546 1,468,624,083 

TOTALI 1,590,285,232 1,602,473,719 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 

34,425,404 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 31,938,511 lekë ose 

me rritje në vlerën 11,576,562 lekë, të cilat përfaqësojnë detyrime të Bashkisë ndaj subjekteve të 

ndryshme për garanci punimesh në objekte të ndryshme.  

Nga krahasimi i PF të disponueshme në Bashkinë Lushnje, me PF në sistemin e Thesarit, u 

konstatua se shifra është e njëjtë me vlerën e pasqyruar në bilancin e Bashkisë Lushnje. 

Në mënyrë analitike, Llogaria 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” në fund të vitit 2021 është 

paraqitur më në Aneksi Nr. 10 bashkëngjitur projekt Raportit të auditimit. 

 

Titulli i gjetjes 5:Mos zhbllokimi i fondeve të ngurtësuara për garanci punimesh. 

Situata:Nga auditimi u konstatua se për objektet e përfunduara dhe të marra në dorëzim nga 

Bashkia, nuk është bërë zhbllokimi i garancisë dhe fondet vazhdojnë të jenë të ngurtësuara në 

degën e Thesarit, për të cilat është përmbushur afati i garancisë së punimeve sipas kushteve të 

kontratës. Nga Drejtoria e Financës, nuk janë marrë masa për zhbllokimin e këtyre fondeve, nuk 

janë njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të duhur për likuidimin e vlerës së 

mësipërme ose përdorimin për interes publik të këtyre fondeve, bazuar në kushtet e kontratës të 

lidhur me subjektet sipërmarrëse.  

-Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditorë për mjetet në ruajtje” në pasqyrat financiare është për 

vlerën kontabël 34,425,404 lekë në fillim të vitit 2021. Sipas analizës së kësaj llogarie të 

rakorduara me degën e thesarit, kjo llogari është për vlerën 34,425,404 lekë dhe është e analizuar 

sipas objekteve për 44 raste, gjatë vitit 2021 është bërë çlirimi për 6 subjekte duke mbetur 36 

subjekte në vlerë 31,938,511 lekë. Nga analiza e përmbajtjes së kësaj llogarie, konstatohet së për 

36 subjekte në shumën 31,938,511 lekë gjenden në ngurtësuara fonde nga viti 2012-2019 për të 

cilat është përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë zhbllokimi i tyre. 

Kriteri:Përsa më sipër, veprimet dhe mosveprimet janë në kundërshtim me UMF nr. 8, datë 

9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore 

në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, Kap. III, pikat 29, 30, 39, 50 dhe UKM nr. 3, datë 

15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, pika 

10. 

Ndikimi:Mos funksionimi i këtyre llogarive sipas parimeve kontabël të pranuara, përbën risk 

lidhur me saktësinë e aktiveve të bilancit me ndikim në informacionin kontabël që ofrojnë pasqyrat 

financiare në lidhje me të drejtat e lindura të konstatuara, duke paraqitur risk në besueshmërinë 

dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku:Mangësi në analizimin dhe çlirimin e garancive të fondeve të ngurtësuara ose përdorimin 

e tyre për interes publik. 
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Rëndësia:E Mesme 

Rekomandimi:Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet 

e kryera për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit 

të së drejtës, në zbatim të kërkesave të pikës 10, Kap. II të UKM nr. 3, datë 15.02.2011 “Për 

mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar. Drejtoria e Financës, për këto 

raste, të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës së Thesarit Lushnje për rimarrjen e fondeve 

të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik.  

 

Përsa më sipër, ngarkohen me përgjegjësi Znj. L. B., me detyrë Drejtore e Financës për periudhën 

01.01.2021-31.12.2021 (Trajtuar me statusin e nëpunësit civil). 

 

-Gjendja e llogarisë 4341 “Operacione me shtetin (detyrime)”në datën 31.12.2020, ka qenë në 

vlerën 1,468,624,083 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 

1,543,520,546 lekë dhe ka si kundërparti llogarinë 468 në aktiv ku dhe është pasqyruar drejtë. 

4. Llogari të Pagueshme 

Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fund të vitit 2020 rezulton në vlerën 99,424,232 lekë 

dhe në fund të vitit 2021 rezulton në vlerën 14,826,175 lekë, analitikisht të përbëra nga: 

a) Shpenzimet për vendimet gjyqësore, në shumën 0 lekë, me kundra parti llogarinë 15 “Shuma të 

parashikuara për rreziqe e zhvlerësime” 

b) Shpenzimet për kreditorët (furnitorët për mallra e shërbime) llogaria 401 me vlerë 1,504,235 

lekë. 

c) Shpenzimet për kreditoret (furnitorët për Investime) llogaria 408 me vlerë 12,751,611 lekë 

d) Shpronësime në vlerën 90,329 lekë. 

Detyrimet e prapambetura në datën 31.12.2021 për Llogarinë 401-408 “Furnitorë e llogari të 

lidhura me to”, në bilanc paraqiten në vlerën 10,531,213 lekë. Në këtë llogari paraqiten detyrimet 

e prapambetura për muajin dhjetor të vitit 2021. 

Analiza e Llogarisë 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura me to”, është paraqitur në Pasqyrën 

PF21 më poshtë:                                                                                           Në/lekë 
Emri i furnitorit Emri kontratës Detyrimi mbetur   602  

Energji elektrike Energji Bashkia Dhjetor  308,097 

Energji elektrike E.Elektr.Zjarrfiksja-Dhjetor  49,341 

SH.A Ujsje. Kanaliz..Qytet Uji Bashkia-Dhjetor  4,045 

SH.A Ujsje. Kanaliz..Qytet Uji Zjarrfiksja-Dhjetor  12,720 

Filiali i postes Sherbim postar Dhjetor  353,205 

Keshilli bashkiak Pagesa Dhjetor  615 000/m 585,000 

Kryetaret e fshatrave  Pagesa Dhjetor  579 650/m 579,650 

Qera mosha III Qera mosha III  Dhjetor 82,000 

Komisione postare Per pagesat e Dhjetorit 1,049,781 

G. F.shpk Sherbim Gjelb Dhjetor 1,295,000 

A. Sherb.interneti Dhjetor 72,000 

R. shpk  Sherbim pastrimi Dhjetor 3,852,292 

R. shpk  Sherbim pastrimi K.shtese 1,446,682 

Nxenes ekselente VKB nr.93 dt.5.11.2020+VKB.112 dt.24.10.19 127,500 

T. Transporti urban 400,000 

M. B. Njoftim gazete 17,500 

N. G. Eficence Q...,t.... 84,000 

I. O.. Bl.bojra 212,400 

         Gjendja 31.12.2021 10,531,213 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Testet substanciale 
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a- Analiza e llogarive 467 “Kreditorë të ndryshëm” dhe 401 – 408 “Furnitorë e llogari të lidhura 

me to” për vitin 2021 ka vijuar si më poshtë: 

Kreditimi i llogarisë 467 “Kreditorë të ndryshëm” për vitin 2021 ka ardhur rezultat i debitimit të 

kundërpartisë   486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme” për vlerën 14,826,175 lekë. 

Pra në mënyrë analitike llogaria 467 “kreditorë të ndryshëm” ka vlerat 14,826,175 lekë. 

Duhet thënë se kjo llogari, është vlerësuar duke njohur detyrimet që lindin nga fatura të cilat janë 

të pa likuiduara deri në fund të vitit 2021.  

Në mënyrë analitike, Llogaria 467 “Kreditorë të ndryshëm” në fund të vitit 2021 është paraqitur 

në Aneksin nr .12 bashkëlidhur Projekt raportit të auditimit. 

 KAPITALI 
Sipas përcaktimit të bërë në SKK, kapitali rezulton si diferencë e aktiveve me detyrimet e njësisë 

ekonomike. Në zbatim të SKK 2 (shtojca 4), njësia ekonomike duhet të pasqyrojë, bazuar në 

parimin e materialitetit, elementët përbërës të kapitaleve të veta.  

Gjendja e llogarisë 101 “Teprica (Fondi i akumuluar)/Deficiti i akumuluar”(Kapitali i 

nënshkruar)në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 1,514,611,803 lekë, ndërsa në datën 

31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 1,320,534,399 lekë ose me zbritje në vlerën 

194,077,404 lekë. 

Gjendja e llogarisë 85 “Rezultati i Veprimtarisë Ushtrimore” (Humbja/fitimi i ushtrimit)në datën 

31.12.2020, ka qenë në vlerën 72,006,393 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie 

ka qenë 133,515,759 lekë ose me rritje në vlerën 63,509,366 lekë. Në këtë zë paraqitet rezultati i 

periudhës rrjedhëse ushtrimore të njësisë raportuese ashtu si rezulton nga pasqyra e të ardhurave 

dhe shpenzimeve. 

Llogaritë 105 “Teprica e Granteve kapitale të brendshme” dhe 106 “Teprica e Granteve kapitale 

të huaja”, si për periudhën ushtrimore paraardhëse, ashtu edhe për periudhën ushtrimore të 

mbyllur, janë me vlerën 0 (zero). 

Grantet kapitale të brendshme mbeten me tepricë në fund të periudhave ushtrimore vetëm në rastet 

kur këto grante janë burim për investimet në proçes të institucioneve (të papërfunduara ose të 

pamarra në dorëzim). Në aktiv të bilancit këto janë investime në proces në grupin e llogarive 23. 

Këto mbyllen (kapitalizohen) me fondet bazë në kohën kur investimi është përfunduar dhe marrë 

në dorëzim.  

Pasqyra e performancës financiare në fund të vitit 2021 është paraqitur në Aneksin nr. 13 

bashkëlidhur Projekt Raportit të auditimit. 

Sipas SKK nr. 2, në pasqyrën e performancës duhet të përfshihen të gjithë zërat e të ardhurave dhe 

shpenzimeve të njohura në një periudhë kontabël.  

Ky standard siguron trajtim të ndryshëm për rrethanat në vijim:  

a. Efektet e korrigjimeve të gabimeve dhe ndryshimet në politikat kontabël paraqiten si 

rregullime retrospektive të periudhave të mëparshme dhe jo si pjesë e fitimit ose humbjes në 

periudhën në të cilën ato lindin (SKK 1 - Parimet e Përgjithshme për Përgatitjen e Pasqyrave 

Financiare); 

b. Si pjesë e të ardhurave gjithëpërfshirëse, jashtë fitimit/ humbjes së vitit, njihen katër lloje të të 

ardhurave të tjera gjithëpërfshirëse;  

i. fitimet dhe humbjet që rrjedhin nga përkthimi i pasqyrave financiare të një veprimtarie të 

huaj (SKK 12 - Efekti i ndryshimit të kurseve të këmbimit);  

ii. fitimet që rrjedhin nga rivlerësimi i aktiveve afatgjata materiale në vlerë të drejtë sipas 

trajtimit alternativ të lejuar (SKK 5 - Aktivet afatgjata materiale dhe aktivet afatgjata jo 

materiale); 
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iii. fitimet që rrjedhin nga rivlerësimi i aktiveve financiare të mbajtura për shitje (SKK 3 

“Instrumentet Financiare”;  

iv. Pjesa e të ardhurave gjithëpërfshirëse nga pjesëmarrjet  

Emërtimet e zërave duhet të respektohen, megjithëse mund të shtohen zëra të tjerë ose nënkategori 

të zërave, nëse ato ndikojnë në përmirësimin e qartësisë dhe lexueshmërisë së pasqyrës së 

performancës.  

Pasqyra e performancës tregon, minimalisht, zërat që paraqesin shumat të cilat përbëjnë fitimin 

ose humbjen. Fitimi ose humbja është rreshti i fundit i kësaj pasqyre. Sa më sipër është konform 

standardit. 

 TË ARDHURAT 

1. Të ardhura nga taksat dhe tatimet: 

Llogaria 70 “Të ardhurat nga taksat e tatimet”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 

283,967,407 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 288,652,209 lekë 

ose me rritje në vlerën 4,684,802 lekë. 

Të ardhurat nga taksat e tatimet janë paraqitur të detajuara në Pasqyrën PF22 më poshtë: 
Llogaritë Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 

70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 288,652,209 283,967,407 

700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  3,225,648 4,561,639 

7000 Tatim mbi te ardhurat personale   

7001 Tatim mbi Fitimin   

7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 3,225,648 4,561,639 

7009 Te tjera Tatime mbi te ardhurat   

702 2.Tatimi mbi Pasurine 151,270,855 150,394,221 

7020 Tatim mbi Pasurinë e paluajtshme  127,056,362 130,620,236 

7021 Tatim mbi shitjen e pasurisë se paluajtshme   

7029 Te tjera tatime mbi Pasurinë  24,214,493 19,773,985 

703 3.Tatime mbi mallrat e shërbimet brenda vendit 134,155,706 129,011,547 

7030 Tatim mbi vlerën e shtuar(TVSH)   

7031 Akciza   

7032 Takse mbi shërbimet specifike   

7033 Takse mbi përdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 69,287,259 58,667,928 

7035 Taksa vendore mbi përdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 64,868,447 70,343,619 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Llogaria 71 “Të ardhura jo tatimore”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 116,942,594 lekë, 

ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 114,688,129 lekë ose me zbritje në 

vlerën 2,254,465 lekë. 

Të ardhurat jotatimore janë paraqitur të detajuara në Pasqyrën PF23 më poshtë: 
Llogaritë Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 

71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 114,688,129 116,942,594 

710 1.Nga ndërmarrjet dhe pronësia 9,788,246 9,349,823 

7100 Nga Ndërmarrjet publike jo financiare   

7101 Nga Ndërmarrjet publike financiare   

7109 Te tjera nga ndërmarrjet dhe pronësia 9,788,246 9,349,823 

711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 104,899,883 107,592,771 

7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 94,400,926 99,094,290 

7111 Te ardhura sekondare e pagesa shërbimesh  5,362,363 5,117,245 

7112 Takse per veprime gjyqesore e noteriale   

7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e shërbimeve  908,900 1,051,400 

7114 Te ardhura nga biletat   

7115 Gjoba, kamatëvonesa, sekuestrime e  zhdëmtime 4,227,694 2,329,836 

7116 Te ardhura nga   transferimi pronës, Legalizimi i ndërtimeve pa leje   

719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore   
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Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Të ardhurat njihen atëherë kur është e mundshme që njësia ekonomike do të ketë përfitime 

ekonomike në të ardhmen dhe këto përfitime mund të maten me besueshmëri. 

2. Të ardhura të tjera: 

Llogaria 72 “Grante korente”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 755,599,779lekë, ndërsa në 

datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 754,484,883 lekë ose me ulje në vlerën 

1,114,896 lekë. Në zërin “Të Ardhura të tjera”, në llogarinë 787 “Tërheqje nga seksioni i 

investimeve”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 61,097,492 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 

gjendja e kësaj llogarie ka qenë 72,006,393 lekë ose me rritje në vlerën 10,908,901 lekë.  

Grantet korente, të ardhurat e tjera dhe ndryshimi i gjendjes së inventarit të produkteve janë 

paraqitur të detajuara në Pasqyrën PF24 më poshtë: 
Llogaritë Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 

72 V.GRANTE KORENTE 754,484,883 755,599,779 

720 1.Grant korent I Brendshem  754,484,883 755,599,779 

7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 725,507,151 729,036,148 

7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore) 355,310  

7202 Nga Buxheti  per pagesa te posacme te ISSH   

7203 Nga Buxheti  per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)   

7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale   

7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit   

7206 Financim I pritshe nga buxheti  28,523,312 25,669,391 

7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 99,110 894,240 

7209 Te tjera grante korente te brendshme   

721 2.Grant korent I Huaj  0 0 

 

Llogaritë Emërtimi 31.12.2021 31.12.2020 

 VI.TE ARDHURA TE TJERA 72,006,393 61,097,492 

781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi    

782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra    

783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata   

784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme   

787 Terheqje nga seksioni I  investimeve  72,006,393 61,097,492 

73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE   

 

 SHPENZIMET 

1. Shpenzimet për pagat, përfitimet e punonjësve dhe kontributet shoqërore: 
Llogaria 600 “Pagat dhe përfitimet e punonjësve”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 

184,259,984 lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 189,448,001 lekë 

ose me rritje në vlerën 5,188,017 lekë. 

Llogaria 601 “Kontributi i sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore”, në datën 31.12.2020, ka qenë 

në vlerën 30,565,149lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 30,624,306 

lekë ose me rritje në vlerën 59,157 lekë. 

Këto shpenzime janë të rakorduara me Degën e Thesarit Lushnje me të njëjtën vlerë. 

Shpenzimet për pagat dhe kontributet shoqërore e shëndetësore janë paraqitur në Pasqyrën PF25 

më poshtë: 
Llogaritë EMËRTIMI 31.12.2021 31.12.2020 

6001 Paga, personel i përhershëm 189,448,001 184,259,984 

6010 Kontributi i Sigurimeve Shoqërore 30,624,306 30,565,149 

                                                        TOTALI 220,072,307 214,825,133 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 Testimi i llogarisë 600 “Paga dhe shpërblime” 

Për vitin 2021 numri i punonjësve është miratuar me Urdhër të Kryetarit të Bashkisë Nr. 181 Datë 

10.12.2020, Vendim të Këshillit Bashkiak nr. 110 Datë 23.12.2020 konfirmuar nga Prefektura e 



 
 

62 
 

Fierit me shkresën nr. 1315/1 Datë 31.12.2020. Numri i miratuar i punonjësve të Bashkisë Lushnje 

dhe funksioneve të transferura ka qenë 297 punonjës. Numri i punonjësve të funksioneve të 

deleguara gjendje civile dhe QKB ka qenë 14 gjendje civile dhe 2 QKB. Sipas listë pagesave janë 

paguar mesatarisht 286 punonjës për Bashkinë Lushnje dhe 16 punonjës për funksionet e 

deleguara. Sa më sipër, nuk ka tejkalim të numrit të punonjësve. 

Numri i punonjësve sipas listëpagesave është paraqitur nëPasqyrën PF26 më poshtë: 
Bashkia Lushnje Funksionet e deleguara 

Muaji  Nr. punonjësve Muaji  Nr. punonjësve 

Janar 288 Janar 16 

Shkurt 288 Shkurt 16 

Mars 288 Mars 16 

Prill 286 Prill 16 

Maj 284 Maj 16 

Qershor 284 Qershor 16 

Korrik 286 Korrik 16 

Gusht 283 Gusht 16 

Shtator 279 Shtator 16 

Tetor 285 Tetor 16 

Nëntor 290 Nëntor 16 

Dhjetor 289 Dhjetor 16 

Numri mesatar 286 Numri mesatar 16 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Numri i punonjësve sipas Urdhrit nr. 181 Datë. 10.12.2020 është i ndarë si më poshtë: 

1. Administrata e Bashkisë                                       207 punonjës 

2. Njësia Administrative Allkaj 8 punonjës 

3. Njësia Administrative Ballagat  6 punonjës 

4. Njësia Administrative Bubullimë 8 punonjës 

5. Njësia Administrative Dushk 8 punonjës 

6. Njësia Administrative Fier-Shegan  8 punonjës 

7. Njësia Administrative Golem 8 punonjës 

8. Njësia Administrative Hysgjokaj 6 punonjës 

9. Njësia Administrative Karbunarë  6 punonjës 

10. Njësia Administrative Kolonjë  8 punonjës 

11. Njësia Administrative Krutje  8 punonjës 

12. Shërbimi mbrojtjes nga zjarri   14 punonjës 

13. Specialist pyjesh (funksion i transferuar) 2 punonjës 

Totali: 297 punonjës 

Sipas listë pagesave të muajve janar, shtator dhe dhjetor 2021 konstatohet se është zbatuar 

struktura sipas vendimeve miratues. 

Listë prezenca hartohet nga specialistja e Drejtorisë së Burimeve Njerëzore si përmbledhëse e të 

gjithë listë prezencave të Drejtorive. Kjo listë prezencë nënshkruhet nga Drejtoresha e Burimeve 

Njerëzore Znj. E. Q. dhe dërgohet në Drejtorinë e Financë-Buxhetit. Listë prezenca dërgohet pranë 

Drejtorisë së Financë-Buxhetit. Specialistja për paga dhe sigurime Znj. E. S. harton listë pagesën 

e përgjithshme, listë pagesat sipas bankave, përmbledhëset sipas bankave, përmbledhësen totale 

dhe listë pagesën e kontributeve të sigurimeve shoqërore shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat 

nga punësimi. Listë pagesa e përgjithshme nënshkruhet nga Drejtoresha e Burimeve Njerëzore 

Znj. E. Q. dhe specialistja për paga dhe sigurime Znj. E. S. Të gjitha përmbledhëset dhe listë 

pagesat sipas bankave nënshkruhen nga Drejtoresha e Financë-Buxhetit Znj. L. B. dhe titullarja e 

Bashkisë. Në sistemin online të tatimeve deklarohen listë pagesat e kontributeve të sigurimeve 
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shoqërore shëndetësore dhe tatimit mbi të ardhurat nga punësimi. Drejtoresha e Financë-Buxhetit 

përpilon urdhër-pagesat sipas përmbledhëseve dhe listë pagesave të bankave. 

Auditimi me zgjedhje i disa dosjeve të personelit (me arsim të lartë). 

Në auditimin e dosjeve të personelit krahasuar me nivelin e klasave, kategorinë, pagën e grupit, 

shtesat për vjetërsi, vështirësitë, pozicionin, etj, u konstatua se janë në përputhje me dispozitat 

ligjore e nënligjore të VKM-së nr. 1619, datë 02.07.2008 “Për klasifikimin e funksioneve, 

grupimin e Njësive të Qeverisjes Vendore si dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të 

organeve të Qeverisjes Vendore”, i ndryshuar dhe në dosjet personale të nëpunësve administrohet: 

Dokumenti i identifikimit (fotokopje letërnjoftimi); dokumenti mbi gjendjen civile (certifikata e 

gjendjes familjare); dokumentet lidhur me nivelin e edukimit arsimor në fushën e studimeve 

(fotokopje e diplomës së shkollës së lartë dhe lista e notave); dokument i gjendjes gjyqësore 

(dëshmi penaliteti); raporti mjeko ligjor; librezë pune; fotografi; CV; letër Motivimi; Dëshmi të 

tjera kualifikimi. 

Disa nga dosjet që u audituan janë paraqitur në Pasqyrën PF27 më poshtë: 
Nr. Emër Mbiemër Paga sipas kategorive Përvoja punë 

1. L. B. 14,000 40 

2. J. B. 14,000 15 

3. E. S. 14,000 8 

4. E. K. 14,000 2 

5. A. N. 11,000 6 

Burimi: Bashkia Lushnje 

Hartimi i listë pagesave për vitin 2021 

Me përzgjedhje u audituan listë pagesat e muajve janar, shtator dhe dhjetor 2021, nga ku u 

konstatua se janë plotësuar konform rregullave të përcaktuara. Listë pagesat janë plotësuar mbi 

bazën e listë prezencave mujore të nënshkruara nga znj. E. Q. Nga Drejtoria e Burimeve Njerëzore 

është hartuar përmbledhësja në përputhje me ligjin nr. 7961, datë 12.07.1995, “Kodi i Punës”, i 

ndryshuar. 

Ndalesat për tatimin mbi të ardhurat personale dhe kontributit të sigurimeve shoqërore të 

punonjësve të Bashkisë Lushnje, janë në përputhje me kërkesat e ligjit nr. 8438, datë 28.11.2008 

“Për tatimin mbi të ardhurat”, me ndryshime dhe ligjit nr. 9136, datë 11.09.2003 “Për mbledhjen 

e kontributeve të detyrueshme të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore në RSH”. 

2. Blerje mallra dhe shërbime: 
Përfshin të gjitha shpenzimet për blerjen e materialeve dhe kryerjen e shërbimeve të nevojshme 

për kryerjen e veprimtarisë së institucionit. 

Llogaria 602 “Blerje mallra dhe shërbime”, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 132,558,017 

lekë, ndërsa në datën 31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 105,221,330 lekë ose me ulje në 

vlerën 27,336,687 lekë. 

Këto shpenzime janë të rakorduara me Degën e Thesarit Lushnje me të njëjtën vlerë. 

Shpenzimet për blerje mallra dhe shërbime janë paraqitur në Pasqyrën PF28 më poshtë: 
Llogaritë EMËRTIMI 31.12.2021 31.12.2020 

6020 Materiale zyre e të përgjithshme 4,513,883 1,660,760 

6021 Materiale dhe shërbime speciale 1,556,673 9,237,471 

6022 Shërbime nga të tretë 65,646,227 89,048,891 

6023 Shpenzime transporti 5,992,836 6,000,220 

6024 Shpenzime udhëtimi 0 0 

6025 Shpenzime për mirëmbajtje të zakonshme 0 599,406 

6026 Shpenzime për qiramarrje 941,500 899,926 

6027 Shpenzime për detyrime për kompensime legale 8,626,000 15,745,862 

6029 Shpenzime të tjera operative 17,944,211 9,365,481 

TOTALI 105,221,330 132,558,017 
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Burimi: Bashkia Lushnje 

 

 Ligjshmëria dhe saktësia e veprimeve të kryera nëpërmjet bankës: 
Transaksionet financiare të kryera nëpërmjet bankës janë regjistruar në mënyrë kronologjike në 

ditarin e bankës, në bazë të urdhër-shpenzimeve të cilat ishin të nënshkruara nga nëpunësi 

autorizues dhe zbatues, të konfirmuara nga nëpunësi i Thesarit dhe të vulosura nga të dyja palët. 

Urdhër-Pagesat janë përpiluar në bazë të dokumenteve vërtetues dhe autorizues sipas natyrës së 

shpenzimit, si urdhër prokurimi, procesverbale, oferta, kontrata, fatura e furnitorit, preventiva, 

situacione, fletëhyrje, listë pagesat, deklarimet e tatimit mbi të ardhurat, formularët e 

përllogaritjeve të kontributeve të sigurimeve shoqërore dhe shëndetësore si nga punëdhënësi dhe 

nga punonjësi etj. Vlerat e shënuara në urdhër-shpenzime përputhen me vlerat e dokumenteve 

financiare që mbështesin shpenzimin përkatës. 

Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës është bërë në mënyrë të saktë sipas 

destinacionit dhe sipas natyrës së shpenzimeve. 

Totali i shpenzimeve mujore dhe progresive kuadron me konfermat bankare mujore. Nga 

verifikimi një për një i shumave të urdhër-shpenzimeve për periudhën 12-mujore rezultoi se totali 

është i barabartë me shumën e totale të shpenzimeve të akt-rakordimit përfundimtar të 

shpenzimeve me thesarin. Kontabilizimi i veprimeve ekonomike nëpërmjet bankës sipas 

destinacionit dhe natyrës së shpenzimeve është bërë i saktë. Në fund të çdo viti ushtrimor është 

bërë rakordimi i llogarive që preken dhe është bërë prerja e artikujve kontabël.  

 Transaksionet financiare nëpërmjet arkës. 

Nga auditimi i dokumentacionit të veprimeve nëpërmjet arkës rezultoi se: 

Me arkë janë kryer transaksione financiare, si arkëtim të ardhurash për detyrime nga taksa e tokës 

bujqësore, taksat e tarifat familjare, për të cilat janë prerë mandate arkëtimi të plotësuara me të 

gjitha ekstremitetet, sipas faturës për arkëtim e lëshuar nga sektori i taksave dhe tarifave vendore, 

arkëtim gjoba të policisë Bashkiake. Nga arka nuk është kryer asnjë transaksion pagese. Për 

veprimet me arkën është mbajtur libri i arkës, i cili është mbyllur për çdo muaj dhe është 

nënshkruar nga personi përgjegjës për arkën dhe specialiste e financës e ngarkuar për mbajtjen e 

ditarit të arkës.  

Për vitin 2021, janë prerë Mandat Arkëtime në vlerën 155,390 lekë dhe libri i arkës është mbyllur 

me mandat arkëtimi nr. 35 datë 23.12.2021, në vlerën 200 lekë. Janë derdhur në bankë 155,390 

lekë dhe libri i arkës është mbyllur me MP nr. 2 datë 31.12.2021, në vlerën 4,200 lekë. Nga 

auditimi i librit të arkës dhe ditarit të arkës konstatohet se të ardhurat nga arkëtimet e kryera për 

vitin 2021 janë derdhur totalisht në mënyrë periodike në bankë dhe gjendja e arkës në fund të çdo 

muaji dhe në fund të çdo viti është 0 (zero) lekë. Gjithashtu, është mbajtur ditari i arkës në formën 

klasike kontabël, i cili rezulton i kuadruar. Përfshirja e shumës së të ardhurave në pasqyrat 

financiare është bërë duke u bazuar në vijueshmërinë kontabël dhe në përputhje me VKM-në nr. 

783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël”, si dhe të UMF 

nr. 30, datë 27.12.2011 “Për Menaxhimin e aktiveve në Njësitë e Sektorit Publik” pikat 63, 64. 

Nga Drejtoria e Financës janë kryer akt-rakordimet mujore dhe vjetore me Degën e Thesarit 

Lushnje për të ardhurat. 

3. Subvencionet: 
Përfshin ato shpenzime korrente të cilat konsiderohen si një mbështetje e qeverisë për subjekte 

prodhuese apo të shërbimeve, pavarësisht nga pronësia dhe përfituesi. Bashkia Lushnje nuk ka 

pasur subvencione. 

 

4. Transferimet korente: 
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Përfshihen transferimet për nivele të ndryshme të qeverisë për institucione të ndryshme qeveritare. 

Transferime korrente, në datën 31.12.2020, ka qenë në vlerën 692,278 lekë, ndërsa në datën 

31.12.2021 gjendja e kësaj llogarie ka qenë 29,541 lekë ose me ulje në vlerën 662,737 lekë. 

Për aktivitetin e vitit 2021, nga vlera e kontratave prej  42,304,938   lekë me  TVSH është 

likuiduar gjatë vitit ushtrimorë vlera prej 26,093,358 mijë lekë ose 61.68% e vlerë së kontratave, 

duke lënë pa likuiduar vlerën 16,211,580, lekë ose 38,32 %, vlerë e cila është likuiduar në 

periudhat e mëvonshme dhe deri me 31.12.2021 kanë mbetur për likujdim vlera 16,211,580 lekë; 

Kontrata e lidhura në2021  PF29 

Nr Objekti prokuruar 

Operatori 

fitues 

Kontrata me OE fitues 

Nr/ datë 

Vlera me 

TVSH në lekë 

Vlera pa 

TVSH në lekë 

Likuiduar 

2021 % 

1 

"Blerie gazoil për bashkinë 

"G. C.r” 

2444/. Date 
06.04.2021 

4,099,422 3,416,185 40,97,175 99.95 

2 

Amendim kontrate 20% per 

shërbimin e pastrimit ne 

Bashkinë Lushnje L. 

1872/Date 

09.03.2021 

2,875,605 2,396,337 2,875,575 100.00 

3 

Ndërtimi i murit mbajtës ne 
rrugën Hajdaraj, Njësia 

Administrative Golem. 2.... 

2186/Date 
23.03.2021 

1,350,600 1,125,500 1,350,600 100.00 

4 

Rikonstruksioni  Qendres 
Shendetesore Toshkez N. 

9136 /Date 
16.12.2021 

10,097,738 8,414,782 0.00 0.00 

5 

Sherbimi i Gjelberimit 

G.F. 

7210/ Date 

30.09.2021 

4,389,090 3,657,575 3,093,790 70.49 

6 

Sherbimi i pastrimit dhe 

grumbullimi i mbetjeve urbane R. 

5683/ Date 

9.8.2021 

19,492,482 16,243,735 14,676,218 75.29 

 SHUMA 2021   4,2304,938 35,254,115 26,093,358 61.68 

 

Konkluzion: Për vitin 2021 kanë qenë në zbatim 6 kontrata, të lidhura gjatë vitit dhe në vitet 

ushtrimore të mëparshme, në vlerën totale 42,304,938 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo 

materiale, si mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Qeveria, FZHR 

dhe financime të huaja. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as 

në momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve 

ekonomike dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera, nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së 

veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë pagesa. Nuk janë kryer veprimet 

kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t’u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që 

sjellin shpenzime dhe pagesa për ushtrimin e dhënë. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse 

kontabël në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit 

të aktivit. Deri në fund të vitit ushtrimor 2021 janë prekur llogaritë e aktiveve në vlerë pjesore për 

AQT e blera të cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht. Nga vlera e kontratave prej  42,304,938   lekë 

me  TVSH është likuiduar gjatë vitit ushtrimorë vlera prej 26,093,358 mijë lekë ose 61.68% e 

vlerë së kontratave, duke lënë pa likuiduar vlerën 16,211,580, lekë ose 38,32 %, vlerë e cila është 

likuiduar në periudhat e mëvonshme dhe deri me 31.12.2021 kanë mbetur për likuidim vlera 

16,211,580 lekë; ku vlera e tyre e mbetur e pa likuiduar nuk është evidentuar në kontabilitet 

nëllogarinë 476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”. 

Për këto investime nuk janë kryer veprimet kontabël sipas fazave të kryerjes së veprimeve 

ekonomike si më poshtë:  

Me çeljen e fondeve/mbërritjen e shkresës së dërguar nga MFE për alokimin e fondit pjesor  të 

vitit ushtrimor të detajuar sipas projekteve të investimeve, duhej kryer veprimi kontabël për 

shumat përkatëse në debi të llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” dhe në kredi të llogarisë 476 

“Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”.  
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Me konstatimin e shpenzimit, (mbërritja e faturës shoqëruar me situacion) duhej bërë veprimi 

kontabël në debi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale” dhe në kredi të 

llogarisë 404 “Furnitorë për investime”.  

Në momentin e pagesave të faturave, duhej kryer kontabilizimi për çdo pagesë në debi llogarisë 

404 “Furnitorë për investime” dhe në kredi të llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar”.  

Në fund të vitit ushtrimor, për fondet e përdorura për investimet e pa përfunduara/në proces, 

duhej kryer veprimi kontabël në debi të llogarisë 476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”, 

në kredi të llogarisë 720 “Grant korrent i brendshëm” dhe në kredi të llogarisë 4342, “Operacione 

me shtetin (të drejta)” për pjesën e fondeve të përdorura gjatë vitit ushtrimor, për llogari të 

shpenzimeve të realizuara vitin e mëparshëm, por të financuara me fondet buxhetore të vitit 

ushtrimor raportues. 

Me përfundimin e investimit, të konfirmuar me aktin e marrjes në dorëzim të investimit dhe 

likuidimit total të vlerës së kontratës është bërë kapitalizmi aktivit (hyrje sipas llojit të AQT), për 

të cilat duhej prerë artikulli kontabël në debi të llogarisë 21 “Aktive afatgjata materiale” dhe në 

kredi të llogarisë 231 “Investime për aktive afatgjata materiale”.  

Me kapitalizmin e aktivit, (për aktivet e marra në dorëzim), duheshin kryer veprimet kontabël 

në debi të llogarisë 476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur” e në kredi llogarisë 105 “Grante 

të brendshme kapitale” për fondet buxhetore të përdorura për investime; dhe në kredi të llogarisë 

1011 “Shtesa të fondit bazë” e në debi të llogarisë105 “Grante të brendshme kapitale” për vlerën 

e aktiveve te blera. 

Kjo procedurë e ndjekur është në kundërshtim me UMFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Aneksi 1 “Analiza e detajuar e klasave të llogarive të kontabilitetit në sektorin 

publik”, Kreu I, pika 8, Kreu II, pika 15/a, b, c, 18/a, b dhe Kreu III, pika 32, ku përcaktohet: 

Kreu I, “Të përgjithshme”, pika 8: 

“Metoda e njohjes së shpenzimeve dhe të ardhurave në sektorin publik ka të bëjë me:  Njohjen e 

shpenzimeve të vitit buxhetor në çastin e ndodhjes së tyre, pavarësisht nga data e pagesës” 

Kreu II, “Parimet dhe rregullat e organizimit dhe të mbajtjes së kontabilitetit publik në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme”, pika 18/a: 

“Për realizimin dhe njohjen e investimeve bëhet regjistrimi kontabël si më poshtë:- Debitohet 

llogaria përkatëse e investimeve (grupi 23); dhe- Kreditohet llogaria përkatëse e detyrimeve 

(klasa 4)” 

KreuIII, “Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme”, pika 32: 

“ Të drejtat duhet të evidentohen në kohën e lindjes së tyre, ndërsa si të ardhura të njihen dhe 

evidentohen në pasqyrat financiare në çastin e arkëtimit të tyre në llogaritë financiare, duke 

mbajtur nën kontroll evidentimin e të ardhurave me baza rritëse (llogaria 7206, “Financim i 

pritshëm nga buxheti”),të cilat evidentojnë të drejta të njësive të qeverisjes së përgjithshme në 

marrëdhënie me shtetin (llogaria 4342, “Operacione me shtetin (të drejta)”).  

- Detyrimet të evidentohen në pasqyrat financiare, duke mbajtur parasysh njohjen në çastin e 

ndodhjes si shpenzime, pavarësisht nga data e pagesës së tyre nga llogaritë financiare. Në këtë 

rast, duhet të mbahet nën kontroll evidentimi joreal i detyrimeve në marrëdhëniet e shtetit me 

njësitë e qeverisjes së përgjithshme (llogaria 4341, “Operacione me shtetin (detyrime)”. 

 

Titulli i gjetjes 16:Mos kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, 

as në momentin e mbërritjes së faturave dhe të ngjarjeve ekonomike të kryera. 
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Situata:Për vitin 2021 kanë qenë në zbatim 6 kontrata, të lidhura gjatë vitit dhe në vitet ushtrimore 

të mëparshme, në vlerën totale 42,304,938 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si 

mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Qeveria, FZHR dhe 

financime të huaja. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në 

momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve 

ekonomike, nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, 

por thjesht kur është bërë pagesa. Nuk janë kryer veprimet kontabël në kohën e lindjes të detyrimit 

për t’u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin shpenzime dhe pagesa për ushtrimin 

e dhënë. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël në lidhje me fondet buxhetore të 

përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. Deri në fund të vitit ushtrimor 

2021 janë prekur llogaritë e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e blera të cilat nuk janë kapitalizuar 

plotësisht. Nga vlera e kontratave prej  42,304,938  lekë me  TVSH është likuiduar gjatë vitit 

ushtrimorë vlera prej 26,093,358 mijë lekë ose 61.68% e vlerë së kontratave, duke lënë pa 

likuiduar vlerën 16,211,580, lekë ose 38,32 %, vlerë e cila është likuiduar në periudhat e 

mëvonshme dhe deri me 31.12.2021 kanë mbetur për likuidim vlera 16,211,580 lekë; ku vlera e 

tyre e mbetur e pa likuiduar nuk është evidentuar në kontabilitet në llogarinë 476 “Të ardhura të 

caktuara për t’u përdorur”. 

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

“Kapitulli I, pika 1. me Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” 

kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 

Ndikimi:Mos kontabilizimi i kontratave të investimeve për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe 

jo materiale në të gjitha fazat e kryerjes së veprimeve ekonomike për to, ka sjellë mosparaqitje të 

plotë të detyrimeve të lindura nga angazhimet financiare të krijuara nga lidhja e kontratave me të 

tretët si dhe fondeve të përdorura për to, gjë që ka sjellë ndikim në informacionin kontabël që 

ofrojnë pasqyrat financiare në lidhje me detyrimet e lindura të konstatuara, duke paraqitur risk në 

besueshmërinë dhe përdorimin e tyre nga subjektet e interesuara. 

Shkaku:Nga Drejtoria Ekonomike nuk janë marrë masat e nevojshme për mbajtjen e evidencës 

kontabël në përputhje me parimet e të drejtave dhe detyrimeve të konstatuara. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim:Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnje të kryejë të gjitha veprimet e 

kontabilizimit sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e lidhura për blerje 

aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të 

lindura nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 

faturës), deri në kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndërhyn pagesa, pasi evidentimi i saktë i 

detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen reale të borxhit të akumuluar dhe 

marrjen e masave për zvogëlimin e tij. 

 

Sa më sipër për mangësitë e konstatuara mbajnë përgjegjësi personat si vijon: 

Znj. L. B., me detyrë Drejtor i Financës dhe Buxhetit. 

 

2.4 Mbi planifikimin dhe zhvillimin e procedurave të prokurimit publik me vlera të larta 

bazuar në kërkesat e kuadrit rregullator për Prokurimin Publik,për vitin 2021. 

 
Pasqyra e investimeve të prokuruara për periudhën 01.01.2021-31.12.2021 

 Objekti i prokuruar Fondi limit  OE Fitues Kontrata me OE fitues Çlirimi i  

    Nr/date Vlera pa tvsh Garancisë 
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1 Blerje gazoil për Bashkinë 3,416,186 "G. C." 2444 dt. 06.04 3,416,185.80  

2 Amendim kontrate 20% Për shërbimin e pastrimit  2,396,338 L. 1872. dt. 09.03 2,396,337.66  

3 Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën Hajdaraj, NjA  1,325,980 2.. 2186 dt 23.03 1,125,500 06.04.2021 

4 Rikonstruksion i Qendrës Shëndetësore Toshkëz 11,847,320  9136. dt. 16.12 8,414,782 Në proces 

5 

Shërbimi i pasrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane  11,981,688.33 L. 

10299. Dt. 

31.12 11,981,688,33 

 

6 Shërbimi i Gjelbërimit 3,657,575.09 G. F. 7210.dt. 30.09 3,657,575.09  

7 Shërbimi i Gjelbërimit 9,034,753.33 G. F. 10300 dt 31.12 9,034,753.33  

8 Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane 47,166,666 R.  27,446,311.06  

 SHUMA      

 

1. Procedura e prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve 

urbane në Bashkinë Lushnje”, Bashkia Lushnje, VITI 2021, me këto të dhëna: 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje”, Viti 2021 

1. Urdhër Prokurimi nr.30 datë: 

30.03.2021 

3. Njësia e Prokurimit. Urdhërnr.30 

datë: 30.03.2021 

1. L. S. 

2. L. H. 

3. I. S. 

3/1. Komision i Përllogaritjes së FL 

1. E. K. (Kryetar), 

2. I. S. 

3. A. M. 

4. J. B. 

5. E. K. (Anëtar). 

4. KVO Urdhërnr. 31 datë 30.03.2021 

1. E. S. (Kryetar) 

2. Sh. K. (Anëtar) 

3. E. K. (Anëtar) 

Urdhër nr. , datë 2021 

1. E. Q. (Kryetar) 

2. A. S. (Anëtar) 

3. E. K. (Anëtar) 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: Procedure e hapur me 

mjete elektronike 

5. Fondi Limit (pa tvsh) 

31,409,034 (8 muaj) 

6. Oferta fituese (pa tvsh): 

27,446,311.06  

7. Diferenca me fondin limit: 

3,962,722.94 lekë pa TVSh  

8. Data e hapjes së tenderit: 

21.05.2021 

9. Burimi Financimit: Buxheti i 

Bashkisë. 

10. Operatorë Ekonomike pjesëmarrës: 

4 

1. OE “A. I. G. C.” Shpk 

2 BOE“G. C.” Shpk & “K.” Shpk 

3. OE “L.” Shpk 

4. “R.” Shpk 

11. Ankimime AK:  

Nr. 2463 prot., datë 06.04.2021 

Nr. 2509 prot,. datë 07.04.2021 

Nr. 2830 prot., datë 19.04.2021 

Nr. 3755 prot., datë 31.05.2021 

Nr. 3796 prot., datë 01.06.2021 

Nr. 3797 prot., datë 01.06.2021 

Nr. 4062 prot., datë 10.06.2021 

Nr. 4806 prot., datë 07.07.2021 

Nr. 4854 prot., datë 09.07.2021 

12. Përgjigje Ankesës nga AK:  

Nr. 2509/1 prot., datë 08.04.2021 

Nr.3815/1 prot., datë 02,06.2021 

Nr. 3796/2 prot., datë 02.06.2021 

Nr. 3819/1 prot. datë 02.06.2021 

Nr. 5060/1 prot., datë 16.07.2021 

Nr. 5061/1 prot. datë 16/07/2021 

 

13. Përgjigje KPP: Vendim nr. 609/1, datë 

19.04.2021 

Vendim nr. 218/2021, datë 12.05.2021 

Vendim nr. 218/3/2021, datë 18.05.2021 

Vendim nr. 1015/1, datë 10.06.2021 

Vendim nr. 1062/1, datë 16.06.2021 

Vendim nr. 315/3/2021, datë 06.07.2021  

b. Kontrata: Nr. 5683 prot. datë 09.08.2021 

14. Lidhja e kontratës 15. Vlera e kontratës (me TVSh)  16,243,735.10 

Burimi i financimit: Të ardhurat e Bashkisë Lushnje të miratuara me Vendimin e Këshillit 

Bashkiak Lushnje me Vendimin e Këshillit Bashkiak nr. 112, datë 23.12.2020 "Mbi miratimin e 

buxhetit te vitit 2021". 

Hartimi i projektit dhe preventivat: 

Llogaritja e fondit limit: 

Me Urdhrin nr. 14 Prot., datë 24.02.2021 të Titullarit të AK z. F. T. “Për ngritjen e Komisionit për 

hartimin e kritereve për kualifikim, kapacitetit dhe aftësive teknike dhe përllogaritjen e fondit 

limit” për objektin: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje”, Komisioni është i përbërë: 1. E. K. (kryetar), 2. I. S., 3. A. M., 4. J. B., 5. E. K. (Anëtar). 

-Me procesverbalin e datës 08.03.2021, “Për kriteret e pranimit/kualifikimit për objektin e 

shërbimit” formuluar/nënshkruar nga komisioni i sipërcituar (z. E. K. nuk ka nënshkruar).  
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- Analiza e Kostos, Përllogaritja e Fondit limit në aneksin e Raportit Përfundimtar të auditimit. 
 

Titulli i Gjetjes 17: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP për llogaritjen e fondit limit, 

hartimin e kritereve dhe shpalljen fitues të OE. 

Situata:Hartimi i kritereve: 

Shkelje në Përllogaritjen e Fondit Limit dhe Specifikimeve Teknike. 

A. Në Tabelën përmbledhëse, në përllogaritjen e sasive të gjenerimit të mbetjeve për Njësinë 

Administrative Lushnje dhe 10 Njësive Administrative Rurale. 

Për Bashkinë Lushnje, gjenerimi të referuar:“Planit të manaxhimit të integruar të mbetjeve 

Bashkia Lushnje”, (tabela 3) 
 Qyteti Lushnje NJ.A Rurale 

Norma e gjenerimit të mbetjeve_individ (kg/ditë) 0.8 0.4 

- Në përllogaritjen e gjenerimit të mbetjeve për Njësinë Administrative Lushnje, KLLFLST i 

është referuar numri të popullsisë sipas Censusit të viti 2011 (32,562 banorë) dhe normës së 

gjenerimit të mbetjeve për banorë 0.8 kg/ditë. 

- Në përllogaritjen e gjenerimit të mbetjeve për 10 Njësitë Administrative Rurale, KLLFLST ka 

nxjerrë shumën 33.26 ton/ditë, pa shpjeguar mënyrën e përllogaritjes. referuar numri të popullsisë 

sipas Censusit të viti 2011 (55,999 banorë) dhe normës së gjenerimit të mbetjeve për banorë 0.4 

kg/ditë, kjo shumë duhet të ishte 22.40 ton/ditë. 

Nga KLLFLST është llogaritur 10.86 ton/ditë më tepër për Njësitë Administrative Rurale. 

B.Nga viti 2018, në Specifikimet Teknike, pika 1 “Grumbullimi dhe Transportimi i Mbetjeve 

Urbane në Bashkinë Lushnje”(1.1.1 Volumet e punimeve) 

shprehen:“Autoritetikontratueskaparashikuarparaprakishttëgjithapikategrumbullimittëmbetjevep

ër vendosjene 

1. 361 për Njësinë Lushnje kontenierëve me volum 1.1 m3, brenda zonës së kontraktuar 

2. 506 për 10 Njësitë Administrative me volum 1.1 m3,brenda zonës së kontraktuar 

Operatori i shërbimit duhet të kryejë shërbimin e plotë të parashikuar në metodologji,867 zbrazje 

kontenierësh/ditë. 

Për 506 kontenierët do të sigurohen nga Autoriteti Kontraktor, ndërsa 361 do të mirëmbahen. 

Mirëmbajtja dhe siguria e tyre do të kryhet nga Kontraktori.” 

Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje nuk ka siguruar 506 kontenierët e sipërcituar, por ka 

vazhduar likuidimin e kontraktorit për zbrazjen 867kontenierëve. 

Nga KLLFLST nuk është bërë inventari real dhe gjendja e kontenirëve në Bashkinë Lushnje. 

C. Në pikën 2 “Larja dhe dezifektimii kontejnerëve (2.2.1 Volumet e punimeve) citohet: Operatori 

i shërbimit do të lajë dhe dezifektojë 867 kontenierë të volumeve 1.1m3 në muaj. 

2. Për të mundësuar kryerjen e këtij shërbimi operatori i shërbimit do të ketë në dispozicion një 

numër të nevojshëm kontenierësh rezervë për të zëvendësuar çdo natë kontenierët e larguar për 

tu larë. 

Referuar pikës 1 dhe dy, për të realizuar shërbimin sipas specifikimeve teknike duhet të 

kërkoheshin 897 kontenierë. (867 :30.5 = 28.4 konteinier rezervë). 

D. Në pikën 2 “Mirëmbajtja e vendgrumbullimeve tëmbetjevegjatë ditës dhe grumbullimi 

imbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme.” (2.2.1 Volumet e punimeve) citohet: “Autoriteti 

kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve dhe vendosjen e 

361 (ky zë është llogaritur vetëm për njësinë Lushnje) kontenierëve 1.1m3. Shërbimi i mirëmbajtjes 

gjatë ditës dhe grumbullimi i mbetjeve ndërtimore dhe të vëllimshme,do të kryhet në të gjitha pikat 

e grumbullimit si dhe në gjithë hapësirat publike e territoriale të zonës së kontratuar.” 
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D/1 Në Analizën ë Kostos nr. 8 “Heqja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit të 

mbetjeve në qytet me mini skuadrën e pastrimit”  

a. Pastrimi i mjedisit ndërmjet pallateve dhe qendrave të banuara dhe transportimi i tyre  

b. Pastrimi dhe transportimi i dherave e mbetjeve të tjera të ngurta në afërsi të pikave të 

grumbullimit.  

Si metodologji bazë për llogaritjen e kostos së shërbimit është VKM nr. 319, datë 31.5.2018, “Për 

Miratimin e Masave për Kostot e Menaxhimit të Integruar të Mbetjeve”, ku në shtojcën I shprehet: 

“Sasia e mbetjeve të gjeneruara u referohet vetëm mbetjeve shtëpiake, duke mos përfshirë rrymat 

e tjera si mbetjet e rrezikshme, ato bujqësore, inertet dhe mbetjet voluminoze, të cilat duhet të 

trajtohen veçmas në bazë të kuadrit përkatës ligjor.” 

E. Në Analizën ë Kostos nr. 6 “Lagjia e rrugëve me autobot” (Lagia e parë me sipërfaqe 

108,098.8702 m2; Lagia e dytë me sipërfaqe 150,140.4338 m2. Lagia e një sipërfaqe prej 

258,239.304 m2) dhe në Analizën e Kostos nr. 7 (1 punonjës) “Lagjia speciale e rrugëve” Për 

sipërfaqen prej 52,287.5 m2 

- Nuk jepet asnjë shpjegim tekniko ligjor midis “Lagija e rrugëve…” dhe “Lagija speciale e 

rrugëve”, si psh: harxhimi të ujit gjatë “Lagjes” dhe“Lagjes speciale” mesatarisht litra/m2 rrugë.  

- Si do të realizohet teknikisht shërbimi me 1 një autobot, kur nuk është saktësuar: intinerari, 

kapaciteti mbajtës, koha që duhet për realizimin e një cikli, nga mbushja deri në përfundim të 

lagies. Pika e furnizimit me ujë. 

- Te specifikimet teknike Pika 7.4 “Rregulla për tu zbatuar” nënpika 8, është kërkuar: “Të gjitha 

shpenzimet për ujin, që do të përdoret për larje, do mbarten nga operatori i shërbimit”. 

- Nga ana e grupit të auditimit u kërkua nëse OE “L.” Shpk ishte klient i “UK Lushnje” Sha 

gjatë zbatimit të kontratës.  

Kriteri:Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes.  

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në përllogaritjen e fondit limit dhe aplikimin e kritereve, 

duke ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KLLFLST dhe Njësinë e Prokurimit për objektin: 

“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”, Bashkia 

Lushnjez. E. K., znj. I. S., z. A. M., znj. J. B., z. E. K., z. L. S., znj. L. H. e znj. I. S. 

Ndikimi: Në përllogaritjen e fondit limit për blerje karburanti nuk është bërë argumentimi i 

harxhimit të secilit mjet në bazë të orëve të punës dhe harxhimit për orë pune, aplikimi i kritereve 

jo në mënyrë të argumentuar dhe në përputhje me legjislacionin në fuqi.  

Rëndësia: E lartë  

Rekomandimi: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LP 

 

Hartimi/Miratimi i Dokumentet e Tenderit. 

- NJP me procesverbalin nr. 1, datë 30.03.2021, “Për hartimin e dokumenteve të tenderit dhe 

vendosjen e kritereve për kualifikim sipas natyrës dhe përmasave të kontratës”, Ka miratuar DT 

bazuar në dokumentacionin teknik të komisionit të ngritur me Urdhrin nr. 14, datë 24.02.2021. 

Njoftimi i kontratës me nr. 2348 prot., datë 30.03.2021, publikuara në Buletinin e APP nr. 49, 

datë 6 Prill 2021 në faqet 61-62/481. 

- Me Urdhrin nr 31, e nr. 2374 prot., datë 30.03.2021, titullari i AK (z. F. T.) ka urdhëruar ngritjen 

e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave: znj. E. S. (Kryetare), z. Sh. K. (Anëtar) dhe z. E. K. 

(Anëtare). 

-Në datën 31.03.2021 është publikuar në SPE, në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, 

procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”,REF-91787-03-30-2021, me objekt: “Shërbimi i 
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pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane nëBashkinë Lushnje”, me fond limit 31,409,034 lekë, 

parashikuar për tu zhvilluar në datën10.05.2021 nga AK, Bashkia Lushnje. 

Në DT, Shtojca 8, pika 3.3 Kapaciteti teknik paragrafi 4. Është kërkuar: “Një punësim mesatar 

i të paktën 60 (gjashtëdhjetë) personave, për periudhën Janar 2021-Mars 2021 të vërtetuar me  ” 

Fshirja me fshesë natën. 

Në përllogaritjen e kostos të shërbimit, numri i punonjësve të kërkuar është.  

1. Për zërin e shërbimit: “Fshirja me fshesë natën e rrugëve dhe blloqeve të banimit në gjithë 

qytetin në sipërfaqen prej 260,622 m2.”, janë përllogaritur 25 punonjës. 365 ditë në vit 

2. Për zërin e shërbimit: “Fshirja me fshesë ditën e rrugëve dhe shesheve në gjithë qytetin në 

sipërfaqen prej 154,882.17 m2.” janë përllogaritur 8 punonjës. 365 ditë në vit 

3. Për zërin e shërbimit: “Fshirja me mjet teknologjik për sipërfaqen prej 52,287 m2”, janë 

përllogaritur 3 punonjës. (2 herë në javë 90 ditë për 10 muaj) 

4. Për zërin e shërbimit: “Heqja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenierë metalik në 

gjithë qytetin”, janë përllogaritur 5 punonjës. 365 ditë në vit 

5. Për zërin e shërbimit: “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetëshkarkues 

nga pikat e grumbullimit deri në vend-depozitim”, janë përllogaritur 4 punonjës. 365 ditë në vit 

6. Për zërin e shërbimit: “Lagjia e rrugëve me autobot” : Lagia e parë me sipërfaqe 108,098.8702 

m2; Lagia e dytë me sipërfaqe 150,140.4338m2; Lagia e një sipërfaqe prej 258,239.304 m2.” është 

përllogaritur 1 punonjës. 153 ditë në vit 

7. Për zërin e shërbimit: “Lagjia speciale e rrugëve:” Për sipërfaqen prej 52,287.50 m2“, është 

përllogaritur 1 punonjës. 38 ditë në vit 

8. Për zërin e shërbimit: “Heqja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit të mbetjeve në qytet 

me mini skuadrën e pastrimit”, janë përllogaritur 2 punonjës. 365 ditë në vit 

9. Për zërin e shërbimit: “Sistemimi i mbeturinave urbane në vend depozitimin e tyre” është 

përllogaritur 1 punonjës. 132 ditë në vit 

10. Për zërin e shërbimit: “Heqja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me konteniere metalike në 

gjithë sipërfaqen e njësive administrative të territorit të Bashkisë Lushnje”, janë përllogaritur 8 

punonjës. 365 ditë në vit 

11. Për zërin e shërbimit: “Transportimi i mbetjeve me mjetet teknologjike dhe automjetet 

vetëshkarkues nga pikat e grumbullimit në vend-depozitimet e njësive.”, janë përllogaritur 4 

punonjës. 365 ditë në vit 

Për zërat e shërbimit që duhet të kryhen çdo ditë të vitit (365 ditë në vit; zërat nr. 1, 2, 4, 5, 8, 10 

e 11) duhen 56 punonjës. 
 

Operatori i shërbimit detyrimisht duhet të ketë çdo ditë në punë minimalisht numrin e punëtoreve 

dhe pajisjeve sipas numrit të deklaruar në ofertën e tenderit për të garantuar kryerjen në kohë dhe 

me cilësi të shërbimit. Pika 2.3 e Kapaciteti Teknik të DT.  

Nga NjP, kërkesa në DT për numrin e të punësuarve, me numrin e punëtorëve minimalisht të 

domosdoshëm, që nevojiten për realizimin e kontratës, nuk është në përputhje me parakushtetet e 

sanksionuara në: ligjin nr. 7961, datë 12.71995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë” i 

ndryshuar.  

Kohëzgjatja normale për punonjësit për një vit përllogaritet [365 – (104+ 20)] = 241 ditë pune/vit 

në përputhje me Kodit e Punës  

Për realizimin e shërbimit me 56 punonjës çdo ditë të vitit në DT duheshin kërkuar minimalisht 

84 (83.77) punonjës (në këtë përllogaritur 413 ditë pune për shërbime sezonale: zërat e 

shërbimeve nr. 3, 6, 7 e 9). 
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Kriteri: Legjislacioni në fuqi për Prokurimin Publik dhe Kodi i Punës 

- Ligjin nr. 7961, datë 12.71995 “Kodi i punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar. Neni 83 

“Kohëzgjatja normale e javës së punës është jo më shumë se 40 orë.....” dhe Pika 2 e Nenit 92 

Kohëzgjatja e pushimeve vjetore është jo më pak se 4 javë kalendarike gjatë vitit të punës në 

vazhdim. 

Ankesa për DT. 

- OE “L.” SHPK më datë 06.04.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje “Formularin e ankesës” 

(e protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 2463 Prot., datë 06.04.2021 dhe nr. 2509 Prot., datë 

07.04.2021). 

-Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 36 e nr. 2502 Prot., datë 06.04.2021,ka urdhëruar 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe është ngritur Komisioni për Shqyrtimin të Ankesave të 

përbërë nga znj. E. S.(kryetare), z. Sh. K. e z. E. K. (Anëtar). 

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “L.” SHPK me nr. 2889 Prot., dhe me shkresën nr. 

2509/1 Prot., datë 08.04.2021 është kthyerpërgjigja OE “L.” SHPK për pretendimet e ngritura, 

duke e pranuar pjesërisht ankesën.  

- Me nr. 2582 Prot., datë 09.04.2021, nga NjP është formuluar “Shtojca në DT, në zbatim të 

vendimit të KSHA.  
Në DT, 2. Kriteret e Veçanta të Kualifikimit – Për Kapacitetin teknik: ndryshohen si më poshtë: 

ISHTE BËHET 

6. Operatori ekonomik ofrues duhet të ketë 1 (një) mjek të përgjithshëm 
të punësuar dhe të rezultojë në listë pagesat e shoqërisë për periudhën 

e kërkuar. Kjo vërtetohet me paraqitjen e dokumenteve: kontratë pune 

të vlefshme, Urdhër Mjeku, diploma përkatëse. 

6. Operatori ekonomik ofrues duhet të ketë përcaktuar 1 (një) person 
të ngarkuar përgjegjës për çështjet e sigurisë e të shëndetit në punë 

brenda subjektit ose kontratë bashkëpunimi me 1 (një) person apo 

kontratë shërbimi me subjekte të jashtme të specializuara për zbatimin 
e masave mbrojtëse dhe parandaluese 

7. Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar dhe të paraqesë 

certifikatat e cilësisë së punimeve në objekte zbatim i hapësirave të 
gjelbërta, fshirje, larje rrugësh dhe trotuaresh, pastrim i mbetjeve 

urbane: 

- Sistem i menaxhimit të mjedisit (ISO 14001-2015) 
- Sistem i integruar ë menaxhimit (PAS 99: 2012).  

Shënim: Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga 

institucionet ndërkombëtare të certifikuara/akredituara dhe të jenë të 
vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. Në rastet e bashkimit të 

operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit duhet të paraqesë të gjitha 

certifikatat e mësipërme. 

7. Operatori ekonomik duhet të jetë i certifikuar dhe të paraqesë 

certifikatat e cilësisë së punimeve në objekte zbatim i hapësirave të 
gjelbërta, fshirje, larje rrugësh dhe trotuaresh, pastrim i mbetjeve 

urbane: 

- Sistem i menaxhimit të mjedisit (ISO 14001-2015) 
- Sistem i integruar ë menaxhimit (PAS 99: 2012).  

Shënim: Certifikatat e mësipërme duhet të jenë të lëshuara nga organe 

të pavarura të njohura nga sistemet e standardizimit kombëtar ose 
ndërkombëtar. dhe të jenë të vlefshme në kohën e zhvillimit të tenderit. 

Në rastet e bashkimit të operatorëve ekonomik çdo anëtar i grupit 

duhet të paraqesë të gjitha certifikatat e mësipërme. 

Bashkangjitur në sistem do të ngarkohen dhe analizat përkatëse të korrigjuara. 

Bazuar në nenin 42 pika 2/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” afati i dorëzimit të ofertave do të shtyhet me 5 ditë. Afati i dorëzimit të ofertave do të jetë: Data: 

04.05.2021 Ora: 10:00 

 

- Nga koòrdinatori i APP më datë 15.04.2021, në SPE, janë konstatuar problematika në DT për 

këtë procedurë prokurimi, për të cilat i janë sugjeruar AK, rishikimi i hartimit të disa kritereve dhe 

kapaciteteve teknike. 

- Me nr. 2818 Prot., datë 19.04.2021, nga NjP është formuluar “Shtojca në DT në zbatim të  

sugjerimeve të koordinatorit të APP. 
ISHTE BËHET 

“Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë të për kryerjen e të 

gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të 

vlefshme, diplomë, si dhe të figurojnë në listpagesa e shoqërisë si më 
poshtë: 

 -   Inxhinier Mjedisi    1 (një)  

 -   Inxhinier Mekanik  1 (një)”. 

“Operatorët ekonomike pjesëmarrës duhet të kenë të për kryerjen e të 

gjitha punimeve në këtë objekt, të vërtetuar me kontratë pune të 

vlefshme, diplomë, si dhe të figurojnë në listë pagesa e shoqërisë si më 
poshtë: 

 -   Inxhinier Mjedisi    1 (një) ” 

 

“Një punësim mesatar i të paktën 60 (gjashtëdhjetë e një personave, 
për periudhën Janar 2021- Mars  2021 të vërtetuar me:  

 a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet 

numri i punonjësve 

“Një punësim mesatar i të paktën 60 (gjashtëdhjetë e një personave, 
për periudhën Janar 2021- Mars 2021 të vërtetuar me:  

 a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet 

numri i punonjësve. 
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 për secilin muaj; për periudhën Janar 2021- Mars  2021; 

 b. Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga 
legjislacioni në fuqi për periudhën Janar 2021- Mars  2021 shoqëruar 

me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet shoqërore dhe 

shëndetësore”. 

 për secilin muaj; për periudhën Janar 2021- Mars  2021; 

 b. Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga 
legjislacioni në fuqi për periudhën Janar 2021- Mars  2021. 

 

“Për të vërtetuar një aktivitet pozitiv të qëndrueshëm Operatori 
ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të bilanceve të 3 (tri) 

viteve të fundit ushtrimore (2018, 2019, 2020) të paraqitur në 

Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të konfirmuara nga ky 
autoritet” 

Operatori ekonomik duhet të paraqesë Kopje të certifikuara të 
bilanceve të 3 (tri) viteve të fundit ushtrimore (2018,2019,2020) të 

paraqitur në Autoritetet përkatëse Dega e Tatim Taksave të 

konfirmuara nga ky autoritet” 

 

Në seksionin Njoftimi i Kontratës-Shënime të tjera, shtohet përmbajtja si më poshtë: 

Në zbatim të Ligjit nr. 87/2019 "Për faturën dhe sistemin e monitorimit të qarkullimit", i ndryshuar, si dhe të njoftimit të përbashkët të Drejtorisë 

së Përgjithshme të Tatimeve dhe APP, respektivisht me Nr. 25366 Prot dhe Nr. 8480 Prot., datë 30.12.2020, për nënshkrimin e kontratës publike, 
në përfundim të procedurës, duhet të kenë: 

- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin, për tatimpaguesit që përdorin Platformën Qendrore të Faturave. 

- Kopje të Certifikatës elektronike për Fiskalizimin dhe Kopje të vlefshme të Kontratës së lidhur me Shoqërinë e Certifikuar për zgjidhjen 
softëare në përdorim, për tatimpaguesit që lëshojnë faturat nëpërmjet zgjidhjes softëare". 

Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.3 dhe pika 4.4 ndryshohen si më poshtë: 

Bazuar në nenin 42 pika 2/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” afati i dorëzimit të ofertave do të shtyhet me 5 ditë. Afati i dorëzimit të ofertave do të jetë: Data: 

10.05.2021 Ora: 10:00 

Ankesa në KPP për Dokumentet e Tenderit, 

- OE “L.” SHPK, më datë 14.04.2021, ka paraqitur në KPP “Formularin e ankesës drejtuar 

Komisionit” (protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 2830 Prot., datë 19.04.2021.) ku shprehen: 

- AK ka hedhur në SPE Shtojcën e DT, pa pritur përfundimin e afatit të ankesave si dhe ka 

ndryshuar datën e hapjes së ofertave. 

- AK në bazë të RrPP duhej të priste edhe përfundimin e afatit të ankesave dhe pastaj të bënte 

ndryshimet përkatëse. 

- Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 48 e nr. 2852 Prot., datë 20.04.2021, ka urdhëruar 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe është ngritur Komisioni për shqyrtimin të Ankesave të 

përbërë nga Z. E. Q. (Kryetare), Znj. A. S. e znj. A. L. (Anëtar). 

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “L.” SHPK me nr. 2889 Prot., datë 21.04.2021, ku 

është shprehur: AK e ka ezauruar shqyrtimin e ankesës për këto pretendime duke kthyerpërgjigja 

OE “L.” me shkresën 2509/1 Prot., datë 08.04.2021. 243  

- Komisioni iProkurimit Publik me Vendimin nr. 609/1 Prot., datë 19.04.2021, pas ankimimit të 

OE “L.” SHPK i cili kërkon modifikimin e DT, për shqyrtimin e ankesës, dhe është kërkuar nga 

AK bashkia Lushnje i gjithë dokumentacioni i procedurës së prokurimit. 

- Me shkresës nr. 2906/1 Prot., datë 26.04.2021 “Shkresë përcjellëse” është depozituar në KPP 

informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhetrajtimin 

e ankesës së operatorit ekonomik ankimues. 

- Komisioni iProkurimit Publik në mbledhjen e datës 12.05.2021 ka nxjerrë Vendimin nr. 

218/2021. për modifikimin pjesërisht tëDT (e protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 3545 Prot., 

datë 24.05.2021) të cilin Autoriteti Kontraktor e ka zbatuar. 

- Me nr. 3343/1 Prot., datë 19.04.2021, nga NjP është formuluar “Shtojca në DT në zbatim të 

Vendimit nr. 218/2021 të KPP. 
ISHTE BËHET 

6. Operatori ekonomik ofrues duhet të ketë përcaktuar 1 (një) person 
të ngarkuar përgjegjës për çështjet e sigurisë e të shëndetit në punë 

brenda subjektit ose kontratë bashkëpunimi me 1 (një) person apo 

kontratë shërbimi me subjekte të jashtme të specializuara për zbatimin 
e masave mbrojtëse dhe parandaluese 

6. Operatori ekonomik ofrues duhet të ketë përcaktuar 1 (një) person 
të ngarkuar përgjegjës për çështjet e sigurisë e të shëndetit në punë 

brenda subjektit ose kontratë bashkëpunimi me 1 (një) person apo 

kontratë shërbimi me subjekte të jashtme të specializuara për zbatimin 
e masave mbrojtëse dhe parandaluese. 

Për plotësimin e këtij kriteri OE duhet të paraqesin kontratë pune dhe 

diplome nëse personi është i punësuar pranë OE, ose kontratë 
shërbimi me subjekte të treta për shërbimin e specializuar jashtë 

ndërmarrjes.  

3.3.12  Kapaciteti teknik:  
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ISHTE BEHET 

Makinë teknologjike për fshirjen e rrugëve, me kapacitet mbajtës 7-9 

ton, të pajisura me 2 fshesa anësore (majtas dhe djathtas) dhe një 
fshesë qendrore rrul, sistem thithës të pëlhurave (aspirator) dhe sistem 

spërkatje me uji gjatë punës, mundësisht me tub aspirimi të jashtëm 

thithës. 

Makinë teknologjike për fshirjen e rrugëve, të pajisura me 2 fshesa 

anësore (majtas dhe djathtas) dhe një fshesë qëndrore rrul, sistem 
thithës të pëlhurave (aspirator) dhe sistem spërkatje me uji gjatë punës, 

mundësisht me tub aspirimi të jashtëm thithës 

Bashkangjitur në sistem do të ngarkohet edhe preventivi përmbledhës i korrigjuar. 

Bashkangjitur në sistem do të ngarkohen dhe specifikimet teknike përkatëse. 

Shtojca Datë 09.04.2021 ngelet në fuqi për pjesën e konform Vendimit Nr. 218/2021 të KPP. 

Shtojca të APP, Datë 19.04.2021 në zbatim të rekomandimeve ngelet në fuqi pasi nuk preket nga Vendimi nr. 218/2021 të KPP. 

Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.3 dhe pika 4.4 ndryshohen si më poshtë: 

Bazuar në nenin 42 pika 2/1 të ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 ”Për 
miratimin e rregullave të prokurimit publik” afati i dorëzimit të ofertave do të shtyhet me 5 ditë. Afati i dorëzimit te ofertave do të jetë: 

Data:21.05.2021 Ora: 10:00 

Me Shkresën nr. 3343/1 Prot., datë 14.05.2021, AK Bashkia Lushnje, ka njoftuar se ka zbatuar 

Vendimin 218/2021 të Komisionit të Prokurimit Publik.  

Komisioni Prokurimit Publik, referuar dokumentacionit të dërguar nga ana e Autoritetit 

Kontraktorme shkresën nr. 3343/1 Prot, datë 14.05.2021.  

KPP me Vendimin 218/3/2021, datë 18.05.2021 ka miratuar kërkesën e AK, Bashkia Lushnje për 

heqjen e pezullimit tëprocedurës së prokurimit e vazhdimin e procesit. 

Zhvillimi i procedurës së prokurimit: 

-. Me procesverbali e hapjes dhe vlerësimit të ofertave me nr. 02 Prot., datë 21.05.2021, Komisioni 

i Vlerësimit të Ofertave është konstatuar se ka marr pjesë 4 (katër) operatorë ekonomik. 

Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:  

1. OE “A. I. G. C.” SHPK, me vlerë ekonomike sipas formularit te të 

ofertës28,224,135.88(njëzetë e tetë milion e dyqind e njëzetë e katër mijë e njëqind e tridhjetë e 

pesë pikë tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjetë e tre milion e tetëqinde 

gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë zero gjashtë) lekë me TVSH. 

2. BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 23,6l9,593.60 

(njëzetë e tre milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e pesëqind e nëntëdhjetë e tre pikë 

gjashtë) lekë pa TVSH dhe 28,343,512.30 (njëzetë e tetë milion e treqind e dyzetë e tre mijë e 

pesëqind e dymbëdhjetë pikë tre)lekë me TVSH. 

3.OE “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 28,849,101 (njëzetë e tetëmilion e 

tetëqind e dyzetë e nëntë mijë e njëqind e një) lekë pa TVSH dhe 34,618,921(tridhjetë e katër 

milion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë mije e nëntëqind e njëzet e një) lekë meTVSH. 

4.OE “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 27,446 311.06 (njëzetë e 

shtatëmilion e katërqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e njëmbëdhjetë pikë zero gjashtë) lekë 

paTVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e tridhjetë e pesë mijë e pesëqinde 

shtatëdhjetë e tre pikë njëzetë e shtatë) lekë me TVSH. 

- Me shkresën nr. 3593 Prot., datë 25.05.2021, AK i ka dërguar OE “L.” SHPK, “Kërkesën për 

korrigjim oferte. Më datë 26.05.2021,OE “L.” SHPK, ka korrigjuar ofertën e cila është 

protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 3663 Prot., datë 26.05.2021. 

-. Me procesverbali e hapjes dhe vlerësimit të ofertave me nr. 03 Prot., datë 27.05.2021, KVO ka 

konstatuar, se në SPE dokumentacioni i 4 (katër) operatorë ekonomik pjesëmarrës është konform 

kërkesave të DT. 

KVO me konsensus e në mënyrë unanime ka shpallur klasifikimin e ofertave si më poshtë: 

1. Në vend të parë renditet oferta e BOE “G.” SHPK & “K.” SHPK vlera ekonomike sipas 

formularit të ofertës 23,6l9,593.60 (njëzetë e tre milion e gjashtëqind e nëntëmbëdhjetë mijë e 

pesëqind e nëntëdhjetë e tre pikë gjashtë) lekë pa TVSH dhe 28,343,512.30 (njëzetë e tetë milion 

e treqind e dyzetë e tre mijë e pesëqind e dymbëdhjetë pikë tre) lekë me TVSH. 
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2.Në vend të dytë renditet oferta e OE “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 

27,446 311.06 (njëzetë e shtatë milion e katërqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e njëmbëdhjetë 

pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e tridhjetë 

e pesë mijë e pesëqinde shtatëdhjetë e tre pikë njëzetë e shtatë) lekë me TVSH. 

3. Në vend të tretë renditet oferta e OE “A. I. G. C.” SHPK, me vlerë ekonomike sipas 

formularit te të ofertës 28,224,135.88 (njëzetë e tetë milion e dyqind e njëzetë e katër mijë e njëqind 

e tridhjetë epesë pikë tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjetë e tre milion e 

tetëqinde gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë zero gjashtë) lekë me 

TVSH. 

4.Në vend të katërt renditet oferta e OE “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 

28,849,101 (njëzetë e tetëmilion e tetëqind e dyzetë e nëntë mijë e njëqind e një) lekë pa TVSH 

dhe 34,618,921(tridhjetë e katër milion e gjashtëqind e tetëmbëdhjetë mije e nëntëqind e njëzet e 

një) lekë me TVSH. 

- KVO me nr. 3697 Prot., datë 27.05.2021 “Njoftim mbi përfundimin e vlerësimit të procedurës 

me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në bashkinë Lushnje” drejtuar 

NJP. 

Në datën 27.05.2021 AK Bashkia Lushnje ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarrës, 

nëpërmjet sistemit të prokurimeve elektronike (SPE), mbi rezultatet ka njoftuar OE 

pjesëmarrës,mbi rezultatet e vlerësimit të KVO, ku rezulton se janë kualifikuar të katër OE/BOE. 

Ankesa për vlerësimin e KVO-së: 

- OE “L.” SHPK, më datë 31.05.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje “Formularin e 

ankesës”në lidhje me operatorët ekonomik pjesëmarrës, të cilët sipas opinionit të OE duheshin 

skualifikuar (protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 3755 Prot., datë 31.05.2021). 

- OE “A. I. G.C.” SHPK, më datë 01.6.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje “Formularin e 

ankesës”në lidhje me operatorët ekonomik pjesëmarrës, të cilët sipas opinionit të OE duheshin 

skualifikuar (protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 3796 Prot., datë 01.06.2021). 

- OE “R.” SHPK, më datë 01.06.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje “Formularin e 

ankesës”në lidhje me operatorët ekonomik pjesëmarrës, të cilët sipas opinionit të OE duheshin 

skualifikuar ( protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 3797 Prot., datë 01.06.2021). 

-Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 64 e nr. 3792 Prot., datë 01.06.2021, ka urdhëruar 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe është ngritur Komisioni për Shqyrtimin të ankesës të 

OE “L.” SHPK, i përbërë nga 1. Z. B. H. (Kryetar), z. E. K. e z. M. Ç. (Anëtar). 

- Titullari i Autoritetit Kontraktor me Urdhrin nr. 66 e nr. 3792 Prot., datë 01.06.2021, ka urdhëruar 

pezullimin e procedurës së prokurimit dhe është ngritur Komisioni për Shqyrtimin të ankesave të 

OE “A. I. G.C.” SHPK dhe “R.” SHPK, i përbërë nga 1. Z. B. H. (Kryetar), z. E. K. e z. M. Ç. 

(Anëtar). 

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “L.” SHPK me nr. 3815 Prot., datë 02.06.2021 dhe 

me shkresën nr. 3811/1 Prot., datë 02.06.2021 është kthyerpërgjigja OE “L.” SHPK për 

pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.  

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “A. I. G. C.” SHPK me nr. 3819 Prot., datë 

02.06.2021 dhe me shkresën nr. 3796/2 Prot., datë 02.06.2021 është kthyerpërgjigja OE “A. I. G. 

C.” SHPK për pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.  

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “R.” SHPK me nr. 3819/1 Prot., datë 02.06.2021 dhe 
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me shkresën nr. 3796/1 Prot., datë 02.06.2021 është kthyerpërgjigja OE “R.” SHPK për 

pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.  

Ankesa për vlerësimi në KPP: 

1.- OE “L.”SHPK më datë 09.06.2021 ka paraqitur në Komisionin e Prokurimit Publik 

“Formularin e ankesës drejtuar KPP” (e protokolluar ne Bashkinë Lushnje me nr. 4062 Prot., datë 

10.06.2021). OE “L.” SHPK, kundërshton vendimin e KVO-së lidhur mekualifikimin e ofertës së 

BO “G.. C.” SHPK & “K.”SHPK, “R.” SHPK, “A. I. G. C.” SHPK (Në ankesë përshkruhen 

mangësitë e OE pjesëmarrës “G.. C.” Shpk, “R.” SHPK, e “A. I. G.C.” SHPK, sipas arsyetimit 

të administratorit të OE “L.” SHPK.). 

2. OE “R.” më datë 09.06.2021 ka paraqitur në Komisionin e Prokurimit Publik “Formularin e 

ankesës drejtuar KPP” (e protokolluar ne Bashkinë Lushnje me nr. 4062 Prot., datë 10.06.2021). 

OE “L.” SHPK, kundërshton vendimin e KVO-së lidhur mekualifikimin e ofertës 
Në ankesë përshkruhen mangësitë e OE pjesëmarrës “G.. C.” SHPK, “R.” SHPK, e “A. I. G.C.” SHPK, sipas 

arsyetimit të administratorit të OE “L.” SHPK. 

1. OE “G.. C.” SHPK, nuk e ka të përfshirë në objektin e veprimtarisënë QKB veprimtarinë e shërbimit të pastrimit 

të qyteteve, kjo nëkundërshtim me ligjin dhe dispozitat në fuqi. 

2.Ortaku dhe Administratori i kësaj kompanie në dijeninë tonë është i dënuarpër evazion fiskal dhe mashtrim i shtetit 

nëpërmjet ngritjes së skemës përrimbursirnin e TVSH. Deklarata e nënshkruar prej këtij Administratori nukështë e 

rregullt, pasi ai është i dënuar dhe ka mashtruar AK. 

3. OE “R.” SHPK nuk ka mundur të paraqesë një mekanik me diplomëpor ka paraqitur një certifikatë trajnimi nga 

institucione të pa akredituar përdhënien e diplomave profesionale. 

Pretendimi i bashkisë se ky kriter është hequr nuk është vërtetë pasi nësistem nuk ka asnjë ndryshim. Është hequr Ing. 

Mekanik. 

4.Po ky operator nuk ka mundur të paraqesë “Pompën speciale për larjen ekazanëve” por ka paraqitur “Autobot 

uji”. 

5. OE “A. I. G. C.” SHPK, nuk ka mundur tëparaqesë një mekanik me diplomë por ka paraqitur një certifikatë 

trajniminga institucione të pa akredituar për dhënien e diplomave profesionale. 

Pretendimi i Bashkisë se ky kriter është hequr nuk është i vërtetë pasi nësistem nuk ka asnjë ndryshim. Është hequr 

Ing. Mekanik. 

6. OE “A. I. G. C.” SHPK, nuk ka mundur tëparaqesë analizën e kostos ashtu siç është kërkuar nga ana e Bashkisë. 

7. Po ashtu ku operator nuk ka mundur të paraqesë “Pompën speciale përlarjen e kazanëve” por ka paraqitur 

“Autobot uji”. 

Prandaj në referim të dispozitave ju bëjmë me dije se: Në varësi të kontratës dhevolumit të saj autoriteti kontraktor 

përcakton kërkesat e veçanta për kualifikim, tëcilat janë të detyrueshme për tu përmbushur nga operatorët 

ekonomikëpjesëmarrës në procedurat e prokurimit. OE janë të detyruar tëpërgatisin ofertat, në përputhje me kërkesat 

e përcaktuara në DT dhe ofertat që nuk përgatiten në përputhje me këto dokumente duhet tërefuzohen si të 

papranueshme. 

- Nga sa parashtruam me sipër kërkojmë: Pranimin e Ankesës si dhe skualifikimin eofertave të cilat nuk janë hartuar 

në përputhje me kriteret e vendosura. 

- Me Vendim nr. 1015/1 datë 10.06.2021, KPP kaurdhëruar, (pas shqyrtimit të ankesave si dhe 

dokumentacionit bashkëngjitur tyre)pezullimin e procedurës së prokurimi dhe shqyrtim në themel 

të ankesave të sipërcituara. KPP ka kërkuar që: Autoriteti Kontraktor të dërgojë pranë KPP 

informacion të hollësishëm mbi procedurën e mësipërme të prokurimit, ku tëpasqyrohet procesi i 

shqyrtimit dhe vlerësimit të ofertave; të jepen argumentimetpërkatëse mbi pretendimet e OE “L.” 

SHPK dhe OE “R.” SHPK, të gjithë materialet paraqitura nga shoqëritë pjesëmarrëse, si dhe t 

jepetinformacion i hollësishëm, vërtetuar me dokumentacion, për trajtimin e ankesës. 

1. OE  “A. I. G. C.” SHPK, kundërshton vendimin e KVO-së lidhur me kualifikimin e ofertës së 

BOE “G.. C.” SHPK & “K.” SHPK dhe OE “R.” SHPK në procedurën e prokurimit të sipërcituar. 

KPP ka kërkuar që: Autoriteti Kontraktor të dërgojë pranë KPP informacion të hollësishëm mbi 

procedurën e mësipërme të prokurimit, ku tëpasqyrohet procesi i shqyrtimit dhe vlerësimit të 

ofertave; të jepen argumentimetpërkatëse mbi pretendimet e OE “A. I. G. C.” SHPK. 
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- Me Vendim nr. 1062/1 datë 16.06.2021, KPP ka vendosur, shqyrtimin e ankesës së OE “A. I. 

G. C.” SHPK. KPP ka kërkuar që AK Bashkia Lushnje të dërgojë pranë KPP informacion të 

hollësishëm mbi procedurën e mësipërme të prokurimit, ku tëpasqyrohet procesi i shqyrtimit dhe 

vlerësimit të ofertave; të jepen argumentimetpërkatëse mbi pretendimet e OE “A. I. G. C.” SHPK, 

të gjithë materialet paraqitura nga |OE pjesëmarrëse, si dhe të jepetinformacion i hollësishëm, 

vërtetuar me dokumentacion, për trajtimin e ankesës. 

- Me Vendim nr. 315/2021 datë 24.06.2021, KPP ka vendosur: 

1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga OE “L.” SHPK, përprocedurën e prokurimit meobjekt 

“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”. 

2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga OE “A. I. G.C.” SHPK në procedurën e prokurimit të 

sipërcituar. 

3. Të pranojë ankesën e paraqitur nga OE “R.” SHPK për procedurën eprokurimit të sipërcituar. 

4. AK të anulojë Vendimin e KVO-së, mbi kualifikimin e BOE “G.. C.” Shpk & “K.” SHPK duke 

e skualifikuaratë. 

5. Autoriteti Kontraktor të anulojë aktin administrativ “Njoftim Fituesi” si akt i dalë 

nëkundërshtim me dispozitat ligjore. 

6. AK, brenda 10 ditëve, të vërë në dijeni KPP për zbatimin e Vendimit, duke dokumentuar 

veprimet e kryera. 

7. Ngarkohet zyra e financës të bëjë kthimin e tarifës financiare të paguar nga OE “R.” ShPK. 

- Me procesverbalin nr. 04, datë 02.07.2021 “Mbi hapjen, zhvillimin dhe (ri) vlerësimin e 

ofertave”, është zbatuar Vendimi i Komisionit të Prokurimit Publik 315/2021, datë 24.06.2021. 

Në të cilin është vendosur përskualifikimin e ofertës së BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK. 

1. Në vend të parë renditet oferta e OE “R.” SHPK vlera ekonomike sipas formularit të ofertës 

27,446 311.06 (njëzetë e shtatëmilion e katërqind e dyzetë e gjashtë mijë e treqind e njëmbëdhjetë 

pikë zero gjashtë) lekë pa TVSH dhe 32,935,573.27 (tridhjetë e dy milion e nëntëqind e tridhjetë 

e pesë mijë e pesëqinde shtatëdhjetë e tre pikë njëzetë e shtatë) lekë me TVSH. 

2. Në vend të dytë renditet oferta e OE “A. I. G. C.” SHPK, me vlerë ekonomike sipas 

formularit te të ofertës 28,224,135.88(njëzetë e tetë milion e dyqind e njëzetë e katër mijë e njëqind 

e tridhjetë e pesë pikë tetëdhjetë e tetë) lekë pa TVSH dhe 33,868,963.06 (tridhjetë e tre milion e 

tetëqinde gjashtëdhjetë e tetë mijë e nëntëqind e gjashtëdhjetë e tre pikë zero gjashtë) lekë me 

TVSH. 

3.Në vend të tretë renditet oferta e Operatori Ekonomik “L.” SHPK, vlera ekonomike sipas 

formularit të ofertës të korrigjuar 29,126,301 (njëzetë e nëntëmilion e njëqind e njëzetë e gjashtë 

mijë e treqind e një) lekë pa TVSH dhe 34,951,561(tridhjetë e katër milion e nëntëqind e 

pesëmbëdhjetë e një mijë e pesëqind e gjashtëdhjetë e një) lekë meTVSH. 

-Me nr. 4693 Prot., datë 02.07.2021 “Njoftim mbi përfundimin e vlerësimit të procedurës së 

prokurimit”, KVO i është drejtuar NJP. 

- Titullari i AK z. F. T. me shkresën nr. 4520/1 Prot., datë 02.07.2021, drejtuar KPP, bën me dije 

se: AK Bashkia Lushnje ka zbatuara Vendimin nr. 315, datë 24.06.2021 të KPP. Ka dërguar në 

KPP të gjithëdokumentacionin përkatës të procedurës. 

Akti administrativ “Njoftim Fituesi”, është ngarkua në SPE në një moment paqartësie nga AK,në 

lidhje me legjislacionin e zbatueshëm për sistemin në lidhje me njoftimin e fituesit dheështë 

anuluar menjëherë pas konstatimit po më date 28.05.2021 (në ditën që është ngarkua në SPE) . 

- Me Vendim nr. 315/3/2021 datë 06.06/2021, KPP ka vendosur: Të lejojë AK për vijimin me 

hapat e mëtejshëm të procedurës sëprokurimit, zhvilluar në datën21.05.2021 nga autoriteti 

kontraktor, Bashkia Lushnje. 
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- OE “L.” SHPK, më datë 06.07.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje “Formularin e ankesës”, 

në lidhje me rivlerësimin  e procedurës së prokurimit të KVO më datë 02.07.2021 operatorët 

ekonomikë , të cilët sipas tij OE “A. I. G. C.” SHPK e OE “R.” SHPK, duheshin skualifikuar (e 

protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 4806 Prot., datë 07.07.2021). 

- BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK, më datë 08.07.2021 ka paraqitur në Bashkinë Lushnje 

“Formularin e ankesës”, në lidhje me rivlerësimin  e procedurës së prokurimit skualifikimin e 

padrejtë (e protokolluar në Bashkinë Lushnje me nr. 4854 Prot., datë 09.07.2021). 

Njësia e Prokurimit, me procesverbalin e datës 12.07.2021, ka konstatuar se pas miratimit të VKM 

nr. 407, datë 06.07.2021 “Për shkarkimin nga detyra të Kryetarit të Bashkisë Lushnje z. F. T.”. 

Autoriteti Kontraktor nuk ka titullar ose person të emëruar për ushtrimin e detyrave dhe 

kompetencave të Kryetarit të Bashkisë sipas parashikimeve te ligjit 139/2015 “Për Vetëqeverisjen 

Vendore” nenet 8 dhe 64. 

Institucioni i është drejtuar me shkresën nr. 4899 Prot., datë 12.07.2021 APP si dhe KPP për 

situatën e krijuar duke kërkuar edhe asistencë për veprimet e mëtejshme. 

Për sa më lart Njësia e Prokurimit ka pezulluar çdo veprim deri në emërimin e një personi për 

ushtrimin e detyrave dhe kompetencave të Kryetarit të Bashkisë. 

-Titullari i Autoritetit Kontraktor znj. E. S. me Urdhrin nr. 95 e nr. 5052 Prot., datë 16.07.2021, 

ka urdhëruar pezullimin e procedurës së prokurimit dhe është ngritur Komisioni për Shqyrtimin 

të Ankesave të OE “L.” SHPK e  BOE “G.. C.” SHPK & “K.” SHPK i përbërë nga 1. z. B. H. 

(Kryetar), z. E. K. e z. M. Ç. (Anëtar). 

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të OE “L.” SHPK me nr. 5060 Prot., datë 16.07.2021 dhe 

me shkresën nr. 5060/1 Prot., datë 16.07.2021 është kthyerpërgjigja OE “L.” SHPK për 

pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.  

- Komisioni i Shqyrtimin të Ankesave (KSHA) pas shqyrtimit të ankesave, ka formuluar 

“Vendimin për shqyrtimin e ankesave të BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK, “me nr. 5061 Prot., 

datë 16.07.2021 dhe me shkresën nr. 5061/1 Prot., datë 16.07.2021 është kthyerpërgjigja BOE 

“G.. C.” SHPK & “K.” SHPK, për pretendimet e ngritura, ankesa e tyre nuk merret parasysh.  

- Me Urdhrin nr. 104 e nr. 5152 Prot., datë 21.07.2021 “Për zëvendësimin e anëtarit të KVO”, 

është ndryshuar Urdhri nr. 31, datë 30.03.2021, duke u zëvendësuar znj. E. S. nga z. E. Q. 

- Me Urdhrin nr. 118 e nr. 5394 Prot., datë 29.07.2021 “Për zëvendësimin e anëtarit të KVO”, 

është ndryshuar Urdhri nr. 31, datë 30.03.2021, duke u zëvendësuar z. Sh. K. nga z. A. S. 

- Raporti Përmbledhës me nr. 5424 Prot., datë 29.07.2021, mbi zhvillimin e procedurës së 

prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje” është formuluar/nënshkruar nga z. E. Q. (Kryetar), z. A. S. dhe z. E. K. (Anëtar), miratuar 

me shkresën nr. 5425 Prot., datë 29.07.2021, nga Titullari i AK. 

ANKESA e OE “L.” SHPK. Në datën 02.07.2021 është bërë rivlerësimi i procedurës me 

objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”. 

Është bërë zbatimi i Vendimit të Komisionit të Prokurimit Publik i cili ka vendosur për 

skualifikimin e ofertës së BOE “G. C.” SHPK & “K.” SHPK. 

Kualifikimi i OE “R.” SHPK dhe OE “A. I. G. C.” SHPK, është i kundraligjshëm për arsyet e 

mëposhtme: 
1. Mjetet e paraqitura ne Procedurën Objekt “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi imbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje” nga OE “R.” SHPK, janë po të njëjtat mjete qe ky OE ka paraqitur në tenderin me Objekt: “Shërbim i 

Pastrimit të Njësisë Administrative Sukth”  

Ky operator në këtë procedurën “Shërbim i Pastrimit të Njësisë Administrative Sukth” ka deklaruar se mjetet do të 

jenë në dispozicion të këtij shërbimi dhe do të jenë të pranishme gjatë gjithë kohës për zbatimin e kontratës. 
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Ju si AK duhet ti drejtoheni Ndërmarrjes Komunale Durrës për vërtetësinë e kësaj pike. Ne jemi shumë të sigurt në 

atë që parashtruam. 

Në nenin 46, pika 1 germa “b” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 "Për prokuriminpublik", i ndryshuar, parashikohet 

shprehimisht se: “Operatorët ekonomikë, për tëmarrë pjesë në procedurat e prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të 

kenëpërmbushur të gjitha kriteret që autoriteti kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sakohë që ato janë në 

përpjesëtim me natyrën dhe përmasat e kontratës që do tëprokurohen dhe jo diskriminuese”. 

b) aftësia teknike: operatorët ekonomikë vërtetojnë se zotërojnë kualifikimet enevojshme teknike, profesionale, 

kapacitetet organizative, makineritë, pajisjet e asetetë tjera fizike, aftësitë organizative, reputacionin dhe 

besueshmërinë, përvojën eduhur, si dhe personelin e nevojshëm, për të zbatuar kontratën, siç është përshkruarnga 

autoriteti kontraktor në njoftimin e objektit të kontratës;" 

Ky operator në këtë procedurë “Shërbim i pastrimit të Zonës Tirana III” ka deklaruarse mjetet do të jenë në dispozicion 

te këtij shërbimi dhe do të jene të pranishme gjatëgjithë kohës për zbatimin e kontratës. 

Gjithashtu edhe në tenderin me objekt: “Shërbimi i pastrimit për Bashkinë Devoll” janë po të njëjtat mjete të 

deklaruara. 

Kontratat (Sipërmarrjes, mbikëqyrjes). 

- Objekti i mësipërm është kryer sipas Kontratës me nr. 5683 Prot., datë 09.08.2021 me objekt: 

“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”, viti 2021, e lidhur 

ndërmjet Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik “R.” 

Shpk përfaqësuar nga administrator z. L. K. Vlera e reduktuar e kontratës deri në datë 31.12.2021 

(në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës) është 19,492,482.10 

(nëntëmbëdhjetëmilion e katërqind nëntëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e dy pikë një) 

lekë meTVSH dhe 16,243,735.10 (gjashtëmbëdhjetë  milion e dyqind dyzetë e tre mijë e 

shtatëqinde tridhjetë e pesë pikë një) lekë pa TVSH. 

Operatori Ekonomik do të kryejë shërbimin e sipërcituar duke filluar nga data 09.08.2021 deri më 

datë 31.12.2021. 

Shtesa e kontratës bëhet në bazë të kërkesës të Autoritetit Kontraktor. 

Objekti i këtij amendimi kontrate është ndryshimi i vlerës së kontratës së shërbimit të Pastrimit në 

Bashkinë Lushnje nr 5683 Prot., datë 09.08.2021 për furnizimin me karburant të mjeteve të 

Sipërmarrësit për transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi fillestar për në Landfillin 

e ri pranë fshatit Verri tek Ura Mbrostar. 

Shtesa e kontratës ka ardhur si pasojë e situatës emergjente (rënies se zjarrit) në vendgrumbullimin 

e mbetjeve të Bashkisë Lushnje. Kjo shtesë kontrate mbështetet në ligjin nr. 139/2015 “Për 

vetëqeverisjen vendore”, i ndryshuar, neni 23 pika 10, Urdhri i Kryetares së Bashkisë nr. 151, e 

nr. 6443 Prot., datë 09.09.2021 “Për përballimin e situatës emergjente si pasojë e rënies së zjarrit, 

në vendgrumbullimin e mbetjeve të ngurta urbane”, shkresës me nr. 6464 Prot., datë 10.09.2021 

drejtuar Prefektit të qarkut Fier, shkresës me nr. 6463 Prot., datë 10.09.2021 drejtuar Agjencisë 

Kombëtare për Mbrojtjen Civile pranë Ministrisë së Mbrojtjes, kërkesës për bashkëpunim nr. 6401 

Prot., datë 09.09.2021 drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shkresës nr. 5572 

Prot., datë 2.07.2020 dërguar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me nr. 5586 Prot.,datë 

24.07.2020. 

Çmimi i shtesës së kontratës është 1,446,681.60 lekë me TVSH. 

 

2. Procedura e prokurimit me objekt: “Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë e Lushnjes”, 

Bashkia Lushnje, Viti 2021 me këto të dhëna: 
Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë Lushnje”viti 2021 

1. Urdhër Prokurimi 

Nr. 30, datë 30.03.2021  
2. Hartuesit e Dokumenteve të Tenderit: 
1. A L. 

2. L. H. 

3. E. Dh. 

3. Komisioni Vlerësimit Ofertave: 

Urdhër nr. 117, datë 28.07.03.2021 

1. G. N. (Kryetar) 

2. A. S. (Anëtar) 
4. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: E Hapur 
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Urdhri nr.72, datë 09.06.2021 Komision i 

Përllogaritjes së FL 

1. E. K. (kryetar), 

2. I. S., 

3. A. M. 

4. J. B.,  

5. E. K. (Anëtar). 

3.E. P. (Anëtar) 

 

5. Fondi Limit (pa Tvsh)  

14,798,079.84 lekë 

6. Oferta fituese: OE “G. F. Shpk me vlerë 

14,354,999 

7. Diferenca me fondin limit   

443,080.84 

8. Data e hapjes së tenderit: 
16.08.2021 

9. Burimi Financimit: Nga buxheti i 

bashkisë 2021, të ardhura e bashkisë 

 

10. Operatorët Ekonomikë 

a) Pjesëmarrës në tender:  

1. OE “D. O.” SHPK 

2. OE “G. F.” SHPK 

3. OE“P. S.” SHPK  

11. Ankimime AK, APP, në SPE 

Koordinatori datë 04.08.2021 

12. Përgjigje ankesës nga AK,  

Nr. 5670 Prot., datë 09.08.2021 Shtojca e DT 
13. Përgjigje Ankesës nga APP apo 

KPP. 

b. Kontrata  nga data 31.12.2021 deri më datë  

14. Lidhja e kontratës 31.12.2021  15. Vlera e kontratës (me tvsh)   99 936 600 lekë 

Hartimi i projektit dhe preventivat: 

Me Urdhrin nr. 72 Prot., datë 09.06.2021 të Titullarit të AK z. F. T. “Për ngritjen e Komisionit për 

hartimin e kritereve për kualifikim, kapacitetit dhe aftësive teknike dhe përllogaritjen e fondit 

limit” për objektin: “Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë e Lushnjes”) “Bashkia Lushnje, 

Komisioni është i përbërë: 1. E. K. (kryetar), 2. I. S., 3. A. M., 4. J. B., 5. E. K. (Anëtar). 

Komision i sipërcituar me nr. 5160 Prot., datë 21.07.2021 “Informacion” drejtuar Titullarit të AK 

(për dijeni NJP), ka përllogaritur fondin limit, analizat e kostove për shërbimin dhe specifikimet 

teknike (Analiza e Kostos, Përllogaritja e Fondit limit në aneksin e Aktit Konstatimit). 

Llogaritja e fondit limit: 

-Me procesverbalin e datës 08.03.2021, “Për kriteret e pranimit/kualifikimit për objektin e 

shërbimit” formuluar/nënshkruar nga komisioni i sipërcituar (z. E. K. nuk ka nënshkruar).  

-Me Urdhrin nr. 116 e nr. 5346 Prot., datë 26.07.2021, është ngritur Njësia e Prokurimit, e përbërë: 

Znj. A. L. (Person i fushës) Specialiste Mjedisi, znj. L. H. (Person i fushës) Ekonomiste e z. E. 

Dh. (Person Përgjegjës)- Jurist.  

Hartimi/Miratimi i Dokumentet e Tenderit. 

Njoftimi i kontratës me nr. 5348 prot., datë 28.07.2021, publikuara në Buletinin e APP nr. 117, 

datë 2 Gusht 2021 në faqen 30/302. 

- Me Urdhrin nr .117, e nr. 5347 Prot., datë 28.07.2021, titullari i AK (znj. E. S.) ka urdhëruar 

ngritjen e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave: z. G. N. (Nën Kryetar), z. A. S. (Anëtar- SNL në 

Drejtorinë e Bujqësisë) dhe znj. E. P. (Anëtare-SNL në Zyrën e Aseteve). 

- NJP me procesverbalin nr. 5432 Prot., datë 29.73.2021, “Për Argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kritereve për kualifikim sipas natyrës dhe përmasave të kontratës”, Ka 

miratuar DT bazuar në dokumentacionin teknik të komisionit të ngritur me Urdhrin nr. 14, datë 

24.02.2021. 

-Në datën 04.08.2021 është publikuar në SPE, në faqenzyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, 

procedura e prokurimit “Procedurë e hapur”, REF-01909-07-29-2021, me objekt "Shërbimi i 

Gjelbërimit në Bashkinë Lushnje", me fond limit 14,798,079.84 lekë pa TVSH., parashikuar për 

tu zhvilluar në datën16.08.2021 nga autoriteti kontraktor, Bashkia Lushnje. 

Ankesa për DT: 
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- Nga koordinatori i APP më datë 04.08.2021, në SPE, janë konstatuar problematika në DT për 

këtë procedurë prokurimi, për të cilat i janë sugjeruar AK, rishikimi i hartimit të disa kritereve dhe 

kapaciteteve teknike. 

- Me nr. 5670 Prot., datë 09.08.2021, nga NjP është formuluar “Shtojca në DT në zbatim të  

sugjerimeve të koordinatorit të APP. 
ISHTE BËHET 

Në pikën 2.2.3 të Kapacitetit Ekonomik dhe Financiar, ku kërkohet 

: 2.2.3 Vërtetim për shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të 
parashikuara nga Pushteti Vendor për vitin 2020, pranë njësive 

vendore ku operatori ekonomik ushtron apo ka ushtruar aktivitetin, 

sipas ekstraktit të QKB, në përputhje me legjislacionin në fuqi. Në 
rastet e bashkimit të operatorëve ekonomikë, çdo anëtar i grupit duhet 

të dorëzojë vërtetimin lëshuar nga Autoriteti përkatës. 

Ky kriter hiqet 

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t’i 
vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për 

ekzekutimin e kontratës (në pronësi ose me qira), si më poshtë (sipas 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit): 
1. Një autoshkallë me krahë mbi 10 m të lartë, për krasitjen dhe 

spërkatjen e drurëve dhe palmave, të cilat janë në këtë lartësi copë 

1(një) 
2. Shkallë dyshe për punime lartësi deri në 3 m copë 2 (dy) 

3. Frezë me gjerësi kapse të ndryshme (42 dhe 82 cm), pasi sipas 

analizës së punës del që gjatë procesit të punës mund të ketë vende 
me gjerësi të ndryshme për frezimin e tokës.                copë 1(një) 

4. Makinë deri në 7.5 ton për transportimin e mbeturinave dhe bazës 

materiale.             copë 2 (dy) 
5. Makineri për formimin e kubikeve për mbjellje fidanësh                                                     

copë 1 (një) 

6. Minieskavator                                        copë 1 (një) 
7. Makineri hidrombjellje me kapacitet 1000 copë 1 (një) 

8. Traktor me goma + korrëse bari (multifunksionale) copë 1 (një) 

9. Moto korrëse dore me stekë dhe përdorim fill plastik                  copë 
3 (tre) 

10. Moto sharrë                                               copë 2 (dy) 

11. Pompë spërkatëse                                  copë 1 (një) 
12. Autobot uji 3-5 m3 për vaditje                copë 1 (një) 

2.3.4. Operatori ekonomik duhet të ketë në dispozicion apo mund t’i 
vihen në dispozicion mjetet e pajisjet teknike të nevojshme për 

ekzekutimin e kontratës (në pronësi ose me qira), si më poshtë (sipas 

formularit përmbledhës të vetëdeklarimit): 
1. Një autoshkallë me krahë mbi 10 m të lartë, për krasitjen dhe 

spërkatjen e drurëve dhe palmave, të cilat janë në këtë lartësi copë 

1(një) 
2. Shkallë dyshe për punime lartësi deri në 3 m copë 2 (dy) 

3. Frezë me gjerësi kapse të ndryshme (42 dhe 82 cm), pasi sipas 

analizës së punës del që gjatë procesit të punës mund të ketë vende 
me gjerësi të ndryshme për frezimin e tokës.        copë 1(një) 

4. Makinë deri në 7.5 ton për transportimin e mbeturinave dhe bazës 

materiale.           copë 2 (dy) 
5. Makineri për formimin e kubikeve për mbjellje fidanësh           copë 

1 (një) 

6. Moto korrëse dore me stekë dhe përdorim fill plastik                  copë 
3 (tre) 

7. Moto sharrë                                               copë 2 (dy) 

8. Pompë spërkatëse                                    copë 1 (një) 
9. Autobot uji 3-5 m3 për vaditje                   copë 1 (një) 

2.3.1.Për të provuar përvojën e mëparshme, kërkohen dëshmi për 

shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të 
fundit. Në këtë rast, vlera e kërkuar është jomë pak se 5,919,231 lekë 

pa TVSH (e cila është një vlerë jo më e madhe se 40% të vlerës së 

përllogaritur të kontratës, që prokurohet) që është realizuar gjatë tre 
viteve të fundit. 

2.3.1.Për të provuar përvojën e mëparshme, kërkohen dëshmi për 

shërbimet e mëparshme, të ngjashme, të kryera gjatë tre viteve të 
fundit. Në këtë rast, vlera e kërkuar është jomë pak se 5,919,231 lekë 

pa TVSH (e cila është një vlerë jo më e madhe se 40% të vlerës së 

përllogaritur të kontratës, që prokurohet) që është realizuar gjatë tre 
viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. 

Në Seksioni 3: Informacione juridike, ekonomike, financiare dhe teknike pika 3.1.2 dhe pika 3.1.3 shtohet përmbajtja si më poshtë: 

3.1.2. Autoriteti/enti kontraktor pranon vlerën e pagesës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi, në vlerë monetare në llogarinë e autoritetit/entit 

kontraktor Nga shoqëritë e sigurimeve në emër të Bashkisë Lushnje (të shënohet numri i llogarisë bankare të autoritetit ose entit kontraktor) 

3.1.3. Autoriteti/enti kontraktor pranon pagesën evlerës së sigurimit të ofertës nga ofertuesi edhe në formën: 
i. garancisë bankare ose  

ii. nga shoqëri sigurimi të licencuara nga autoritetet kompetente X 

Afati i dorëzimit të ofertave. Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.5 ndryshohet si më poshtë: 

ISHTE BËHET : 

16.08.2021; Ora 10 23.08.2021; Ora 10 

 

Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit: 

- KVO ka formuluar/nënshkruar procesverbali në datën 23.08.2021 “Mbi hapjen e ofertave të 

procedurës së prokurimit”, (fotokopjet të pamje nga SPE të APP). 

- Me nr. 6134 Prot., datë 30.08.2021 “Kërkesë për informacion” drejtuar Drejtorive Rajonale 

Tiranë dhe Durrës, AK Bashkia Lushnje ka kërkuar informacion mbi vlefshmërinë e Vërtetimit 

nr. T043722 19, datë 11.07.2021 mbi xhiron të tre viteve të fundit. 

- Me nr. 6206 Prot., datë 30.08.2021 “Kërkesë për informacion” drejtuar Drejtorisë Rajonale 

Lezhë, AK Bashkia Lushnje ka kërkuar informacion mbi vlefshmërinë e Vërtetimit nr. T043722 

19, datë 11.07.2021 mbi xhiron të tre viteve tëfundit. 
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- Me nr. 3380/1 Prot., datë 08.09.2021, DRT Lezhë ka kthyer përgjigje: “Pajisja e subjekteve 

tatimpagues me vërtetime, është shërbim që ofrohet online në e-Albania dhe çdo subjekt pajiset 

vetë me vërtetimet që i nevojiten. Vërtetimi i dërguar nga ana juaj,është dokument i gjeneruar nga 

e-Albania, ndaj DRT Lezhë nuk katagrin e konfirmimit të vlefshmërisë së tij”. 

- Me Procesverbali datës 13.09.2021, “Mbi hapjen, zhvillimin dhe vlerësimin e ofertave të 

procedurës së prokurimit”. 

Në procedurën e prokurimit operatorët ekonomik pjesëmarrës e vlera ekonomike e ofertave të 

ofruar janësi më poshtë: 

1. “D. &K.” SHPK, vlera ekonomike e ofertës 13,161,898.30 (trembëdhjetë milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e një mijë e tetëqind e nëntëdhjetë e tetëpikë tre) lekë pa TVSH dhe 15,794,278 

(pesëmbëdhjetë milion e shtatëqind e nëntëdhjetëe katër mijë e dyqind e shtatëdhjetë e tetë) lekë 

me TVSH. 

2. Operatori ekonomik “G. F.” SHPK, vlera ekonomike e ofertës 14,354,999 (katërmbëdhjetë 

milion e treqind e pesëdhjetë e katër mijë e nëntëqind e nëntëdhjetë enëntë) lekë pa TVSH dhe 

17,225,998.80 (shtatëmbëdhjetë milion e dyqind e njëzet e pesëmijë e nëntëqind enëntëdhjetë e 

tetë pikë tetë). 

3. Operatori ekonomik “P. S.” SHPK, nuk ka paraqitur asnjë dokument në SPE. 

1. Operatori ekonomik “D. &K.” SHPK, është skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

- Pas verifikimeve të kryera në rrugë elektronike në portalin e-Albania të vërtetimit të xhiros së 3 

viteve të fundit nuk përputhet me dokumentin e paraqitur nga OE “D. &K.” SHPK, me dokumentin 

e skanuar ne rrugë elektronike dhe nga të dhënat edokumentit të skanuar nga portali e-Albania 

xhiroja vjetore e OE “D. &K.” SHPK, nuk e arrin vlerën e fondit limit që prokurohet në asnjë nga 

vitet që kërkohet. Kjo mangësi bie në kundërshtim me DT, Shtojca nr. 8,Kriteret e Veçanta të 

Kualifikimit, Kapaciteti ekonomik dhe financiar, pika 2.2.1 

- Në faturën tatimore të ngarkuar në SPE nga OE “D. &K.” SHPK “Për punët e ngjashme”, nuk 

janë pasqyruar shumat, zërat dhe sasitë e shërbimeve të realizuara. Kjomangësi bie në kundërshtim 

me DT, Shtojca nr. 8,Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti teknik, pika 2.3.1 

2. Operatori ekonomik “P. S.” SHPK, është skualifikuar për arsyet e mëposhtme: 

OE “P. S.” SHPK  nuk ka paraqitur asnjë dokument në SPE. 

KVO-ja ka kaluar në procedurën e krahasimit të ofertave në zbatim të VKM nr. 285, 

datë19.05.2021 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, neni 83, pika l dhe kriterit të 

vetëm tëvlerësimit që është çmimi me i ulët i ofruar, përcaktuar në. KVO-ja me konsensus e në 

mënyrë unanime, në datë 13,09.2021, ka shpallur “Klasifikimin Përfundimtar të Ofertave” dhe me 

nr. 6508 Prot., datë 13.09.2021 “Formulari i njoftimit të OE të suksesshëm në marrëveshjen 

kuadër”. 

- Raporti Përmbledhës me nr. 6845 Prot., datë 21.09.2021, mbi zhvillimin e procedurës së 

prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje” është formuluar/nënshkruar nga z. G. N. (Kryetar), z. A. S. dhe znj. E. P. (Anëtar), 

miratuar me shkresën nr. 6846 Prot., datë 21.09.2021, nga Titullari i AK znj. E. S. 

 

Titulli i gjetjes 18: Komisioni i Vlerësimit të Ofertave ka skualifikuar OE “D. &K.” SHPK, por 

nuk ka zbatuar detyrimin ligjor në rastin deklarimit të rrem, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues 

OE “G. F.” SHPK, i cili nuk i plotëson kriteret e vendosura në DT. Është kualifikuar OE “G. F.” 

SHPK me mangësi në dokumentacionin e paraqitur. 

Situata: -Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje, ka kualifikuar dhe ka shpallur fitues OE “G. F.” 

SHPK. KVO duhet të kishte skualifikuar OE “G. F.” SHPK dhe duhet ti kishte propozuar Titullarit 
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të AK, anullimin e procedurës së prokurimit pasi asnjë prej OE pjesëmarrës në prokurim nuk 

plotësonin kushtet e DT. Për sa më sipër nga KVO nuk është siguruar mirë përdorim i fondeve 

publike dhe trajtim i barabartë midis operatorëve ekonomik, nuk janë respektuar parimet e 

përzgjedhjes së operatorëve ekonomik dhe ofertës fituese. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme bien në kundërshtimme kërkesat e ligjit nr. 162, datë 

23.12.2020, “Për prokurimin publik”, në zbatim të: Nenit 2 “Qëllimi”, pika 1, gërma “c”, neni 3 

“Parime të përgjithshme” pika 1, neni 21 “Autoriteti ose enti kontraktor” pika 1, neni 76 “Kriteret 

detyruese për skualifikim” pika 5,  neni 80 “Parimet e procesit të përzgjedhjes” pika 3, neni 92 

“Shqyrtimi i ofertave”, pika 3, nenit 98 “Anulimi i një procedure prokurimi”, si dhe kërkesat e 

ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar, neni 2 

“Qëllimi i ligjit”. 

OE “G. F.” SHPK ka mangësi në dokumentacioni e paraqitur në SPE. 

- Pasqyrat financiare vjetore 2018, janë dorëzuar në Sekretarinë e Drejtorisë Rajonale Fier më datë 

07.05.2019, por nuk janë të konfirmuara nga DRT Fier. 

- Pasqyrat financiare vjetore 2019, janë dorëzuar në Sekretarinë e Drejtorisë Rajonale Fier më datë 

20.07.2020, por nuk janë të konfirmuara nga DRT Fier. 

- Pasqyrat financiare vjetore 2020, janë dorëzuar në Sekretarinë e Drejtorisë Rajonale Fier (pa 

datë), por nuk janë të konfirmuara nga DRT Fier. 

- Në dokumentacion e paraqitur nga OE në SPE (dhe në dokumentacionin në dosjen e prokurimit) 

mungon ekstrakti i thjeshtë dhe historik.  

Nga auditimi në Web-in zyrtar “Drejtoria e Përgjithshme e Thesarit” konstatohet që: OE “G. F.” 

SHPK, gjatë vitit 2020 ka kryer transaksione për realizimin e kontratës me objekt:  

a. “Shërbime të pastrim gjelbërimit”, Bashkia Lushnje (Kontrata nr. 6089 prot., datë 14.08.2020 

dhe nr. 11154 Prot., datë 31.12.2019). 

b. “Shërbime të pastrim gjelbërimit”, me Ndërmarrjen Komunale Banesa Vlorë “Të tjera materiale 

dhe shërbime gjelbërimi” (Urdhër Prokurimi nr. 62, datë 02.10.2020, nr. 63, datë 06.10.2020. UP 

nr. 65 datë 12.10.2020). 

c. “Shërbime të pastrim gjelbërimit”, me Njësinë Speciale të Kufirit dhe Emigracionit DELTA 

Vlorë 

d. “Të tjera materiale dhe shërbime speciale” me Universitetin “I. Q.” Vlorë. 

- Kontrate qiraje me nr. 6515 rep., nr. 1247 kol., date 10.09.2021, e lidhur me OE “F.” SHPK 

për automjetet 

1. Autobot uji- M. B., Targa A....H, Viti i prodhimit 1995, Shasia Ë........ (18,000 kg -8,100 kg) 

9.9 ton:(është kërkuar Autobot uji 3-5 m3 për vaditje  1 copë 1 (një) 

Certifikata me nr. 15799/6, datë 11.03.2019 “Për transport mallrash Brenda vendit për llogari të 

vet”, lëshuar nga Bashkia Tiranë. 

-Mungojnë taksat vjetore. 

Certifikata e kryerjes së operacionit teknik (TA-Tahograf Analog) është e datës 21.11.2014, 

2. Kamion- D. Ch., Targa A.....L, Viti i prodhimit 2005, Shasia Ë.......... (7490kg – 3835kg) 

Certifikata me nr. 40583, datë 18.11.2020 “Për transport mallrash Brenda vendit për llogari të 

vet”, lëshuar nga Bashkia Tiranë. 

-Mungojnë taksat vjetore. 

Sa më sipër OE “G. F.” SHPK, nuk plotëson kriteret e vendosur në DT dhe në këto kushte KVO, 

nuk duhet të kishte kualifikuar BOE, si dhe nuk duhet t’i kishte propozuar titullarit shpalljen fitues 

të tyre.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 
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Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjor në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e KVO z. G. N., z. A. S.e znj. E. P. 

Ndikimi:Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike në shumën 12,836,908.70 lekë me TVSH. 

Lekë pa TVSH. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

Duke shpallur fitues OE “G. F.” SHPK, i cili nuk plotëson kriteret e DT, është ka shkaktuar 

paligjshmëri në përdorimin e fondeve publike, në vlerën 12,836,908.70 lekë me TVSH. 

 

Për veprimet e mësipërme ngarkohet me përgjegjësi KVO: z.G. N., z. A. S. e znj. E. P. 

 

- Me nr. 7048 Prot., datë 27.09.2021 “Marrëveshja kuadër për shërbimin” e lidhur ndërmjet 

Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK përfaqësuar nga 

administrator z. F. B. Objekti i marrëveshjes kuadër është përcaktojë kushtet, përfshirë çmimet 

për njësi dhe rregullat për kryerjen e shërbimit në vijim. 

Marrëveshja kuadër do të zbatohet me dërgimin e festive për ofertë tek OE, palë në marrëveshje. 

Kurdoherë që AK i përfshirë në këtë marrëveshje, do të kërkojë shërbime në bazë të kësaj kontrate, 

duhet që dërgojë “ftesë për ofertë” 

Sasitë e parashikuara janë vetëm për qëllime orientimi dhe nuk e detyrojnë AK t'i blejë ato AK ka 

të drejtë të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të parashikuara. 

Kontraktori nuk do të ketë të drejtë për kompensim dhe nuk do të lejohet të bëjë ndryshime në 

çmimet për njësi, për shembull nëse AK vendos të blejë më pak ose më shumë sasi sesa ato të 

parashikuara të specifikuara dhe/ose nëse AK vendos të mos blejë cilëndo nga këto sasi për disa 

shërbime. 

Kohëzgjatja e Marrëveshjes Kuadër 12 muaj nga data e nënshkrimit të kontratës. 

Çmimet për njësi për punë mallra/shërbime përshkruhen në Listën e Çmimit të Shërbimeve. 

Çmimet për njësi do të jenë fikse dhe nuk do të ndryshojnë për porositë e bëra në bazë të kësaj 

Marrëveshje Kuadër. 

Me nr. 7279 Prot., datë 04.10.2021 “Plani i zbatimit të kontratës” e formuluar/nënshkruara 

ndërmjet Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK përfaqësuar 

nga administrator z. F. B. 

 

Kontratat 
- Objekti i mësipërm është kryer sipas Kontratës me nr. 10207 Prot., datë 30.12.2021 me objekt: 

“Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë Lushnje”,viti 2022, e lidhur ndërmjet Bashkisë Lushnje 

përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe OE “G. F.” SHPK përfaqësuar nga administrator z. F. B. 

Vlera e reduktuar e kontratës deri në datë 31.12.2021 (në përputhje me preventivin e punimeve për 

të gjitha operacionet e punës) është 12,836,908. lekë meTVSH dhe 10,269,516.48 lekë pa TVSH. 

Zbatimi i kontratës fillon më datë 01.01.2022 deri më datë 30.09.2022. 

 

3. Procedura e prokurimit me objekt: “Rehabilitim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së 

kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”, Bashkia Lushnje, Viti 2021me këto të dhëna: 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:“Rehabilitim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së kujdesit 

shëndetësor parësor Toshkëz”,Bashkia Lushnje Viti 2021 

1. Urdhër Prokurimi nr. 164, datë 

20.09.2021 
3. Njësia e Prokurimit. 

Urdhërnr. 164, datë 20.09.2021 

4. KVO Urdhërnr. 165, datë 

20.09.2021 
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2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “E hapur e 

thjeshtuar” 

1. E. Dh. 

2. L. H. 

3. A. B. 

KHDT Urdhri nr. 29, 

datë24.03.2021 

1. A. M. 

2. E. K. 

3. A. M. 

1. G. N. (Kryetar) 

2. D. K. 

3. T. K. 

 

5. Fondi 11,874,320 (pa TVSH)  6. Oferta fituese 8,414,782 (pa 

TVSH) 

7. Diferenca me fondin limit: 

3,459,538 lekë pa TVSH 

8. Data e hapjes së tenderit: 

06.10.2021 

9. Burimi Financimit: të ardhurat 

e Bashkisë, 
10. Operatorë Ekonomikë 

pjesëmarrës: 
1. “B.” SHPK 

2. “C.” SHPK 

3. “M.” SHPK 

4. “N.” SHPK & “Sh.” Shpk 

5. “Z.” Shpk & “E.” SHPK 

11. Ankimime AK: nuk ka patur 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata nr. 9136 prot., datë 25.11.2021 

14. Lidhja e kontratësdatë 

25.11.2021 

15. Vlera e kontratës: 10,097,738 

(me TVSH)  

 

- Në dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 112, e nr. 9942/1 Prot., datë 

23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetitvjetor 2021, të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 

(PBA) dhe të kalendarittë programit buxhetor afatmesëm të bashkisë Lushnje”, bashkangjitur 

“Shpenzimet në natyrësipas zërave-Buxhet i vitit 2021” dhe “Pasqyra analitike e investimeve 

sipasklasifikimit buxhetor të vitit 2021” 

Prefektura Fier, me shkresën nr. 1515/1 Prot., datë 31.12.2020 “Kthim përgjigje për ligjshmërinë 

e Vendimeve nr. 109;110;111; datë 23.12.2020, të Këshillit Bashkiak Lushnje (protokolluar në 

Bashkinë Lushnje me nr. 10114/1 Prot., datë 31.12.2020), ka shprehur ligjshmërinë në lidhje me 

vendimet e sipërcituara. 

- Me urdhrin nr. 73 e nr. 4099 Prot., datë 11.06.2021 “Për rishpërndarjen e fondeve” është 

vendosur: Nga projekti“Rehabilitim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës Kujdesi Shëndetësor 

Parësor Pluk”, të hiqen 1,818,838 lekë dhe të shtohen në projektin “Rehabilitim dhemirëmbajtje e 

infrastrukturës të Kujdesit Shëndetësor Parësor Toshkëz" po 1,818,838 lekë. për të 

mbuluardiferencën që del nga llogaritjet përfundimtare të rishikimit të projektit. 

Sipas Projektit me HAP emërtimi do jetë “Rikonstruksionit të QendrësShëndetësore Toshkëz”. 

Vlera e plotë e projektit është 14,216,784 lekë. ku pjesa efinancuar nga Qendra Hap.(Projektit 

Shëndetësor për të gjithë) do jete 9,951,748.80 lekë dhe pjesa e bashkëfinancimit të Bashkisë 

Lushnje do jetë 4.265.035.2 lekë. 

Llogaritja e fondit limit: 

- Me shkresën nr. 5406 Prot., datë 29.07.2021 “Dërgim dokumentacioni për tender”Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit i ka dërguar Njësisë së Prokurimit: Miratimin e projektit, 

Certifikatën e regjistrimit të pasurisë, Marrëveshjen e bashkëfinancimit, Relacionin Teknik, 

Specifikimet teknike, Preventivin, Grafikun e Punimeve, Analizat e çmimeve, Projektin etj 

(formuluar/nënshkruar nga: Ing. A. B., Ark. T. K., Ing. E. V., Ing. G. M., Ark. A. M. -Sektor i 

Projektimit dhe Planifikimit të Territorit dhe Ing. M. H.) 

- Me urdhrin nr. 29 e nr. 2233 prot., datë 24.03.2021 “Për ngritjen e komisionit për hartimin e  

llogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike” (KLLFLST). Në mbështetje të ligjit nr. 

139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, 



 
 

86 
 

i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 “Për miratimin eRregullave të Prokurimit Publik” 

i ndryshuar, neni 61 pika 2  

Komisioni për objektin: “Rehabilitim dhe mirëmbajtje e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor 

parësor Toshkëz”,Bashkia Lushnje,  përbëhet nga: 

1. A. M. - Arkitekt. 

2. E. K. - Ing. Ndërtimi 

3. A. M. - Ing. Ndërtimi 

- Me Urdhrin 164, e nr, 6788 Prot., datë 20.09.2021, Titullari i Autoritetit Kontraktor znj. E. S.ka 

ngarkuar Njësinë e Prokurimit me përbërje: z. E. Dh. (Person Përgjegjës -Jurist), z. A. B. (Ing. 

Ndërtimi) e znj. L. H. (Ekonomiste), të kryejë procedurën e prokurimit me objekt: “Rehabilitim 

dhe mirëmbajtje e infrastrukturës se kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”,Bashkia Lushnje. 

- Njësia e Prokurimit me procesverbalin nr. 6853 Prot., datë 21.09.2021 “Për argumentimin dhe 

miratimin e specifikimeve teknike dhe kriteret e për kualifikim”  për objektin: “Rehabilitim dhe 

mirëmbajtje e infrastrukturës se kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”, (pa numër protokolli e 

datë) , në zbatim të Urdhrit nr. 164, datë 20.09.2020, janë formuluar/miratuar DT. 

- Njoftimi për zhvillimin e prokurimit është botuara në Buletinin e APP nr. 142, datë 27 Shtator 

2021, në faqet 42-43/332. 

Ankimime për DT 

- Nga asistenca që Agjencia e Prokurimit Publik (APP) më datë 23.10 2021 i ka rekomanduar 

autoritetit kontraktor Bashkia Lushnje në lidhje me DT tëprocedurës ë prokurimit të shpallura në 

SPE, me objekt: “Rehabilitim dhe mirëmbajtje einfrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor 

Toshkëz”, me fond limit 11,847,320 lekë pa TVSH. 

- Nga Qendra HAP më datë 23.10.2021 i ka rekomanduar autoritetit kontraktor Bashkia Lushnje 

në lidhje me DT për  ndryshimin e tyre ku të reflektohet rekomandimet në lidhje me: 

1. Sigurimi i kontratës me OE fitues duhet të jetë me bankë (dhe jo me kompani sigurimi). 

2, Kushtet e veçanta, neni 10 duhet të ndryshojë. 

- Njësia e Prokurimit me nr. 7006 Prot., datë 24.09.2021 ka hartuar “Shtojcën në DT me objekt”  

pas rekomandimeve të APP dhe Qendrës HAP. 

- Njoftimi për ndryshimin e DT me nr. 7007 prot., datë 24.09.2021, miratuar nga titullari i AK znj. 

E. S. 

Autoriteti Kontraktor pas rekomandimeve të Agjencisë së Prokurimit Publik dhe Qendrës HAP, 

ka vendosur të modifikoje dokumentet e tenderit me objekt:“Rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”si më poshtë: 
ISHTE: BËHET 

2.3.1. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në 
masën 30 % të vlerës së parashikuar të kontratës, të 

realizuar gjatë pesë viteve të fundit, nga data e 

shpalljes së njoftimit të kontratës; ose Punë të 
ngjashme ku vlera monetare totale e punëve të 

kryera, e marrë së bashku gjatë pesë viteve të fundit, 

sa vlera totale e fondit limit të kotratës që prokurohet; 
Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet:  

Vërtetime të lëshuara nga një autoritet/ent publik, për 

përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen 
vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e 

punës së bërë, për të vërtetuar përmbushjen e 

suksesshme të punëve. të shoqëruara me formular 
vlerësimi sipas shtojcës 9. 

Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me 

sektorin privat, kërkohet: Vërtetime, për 
përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen 

vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e 

punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe çdo 

2.3.1. Punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më të madhe se30 % e 
vlerës së përllogaritur të kontratës që prokurohet dhe që është realizuar gjatë pesё 

viteve të fundit, nga data e shpalljes së njoftimit të kontratës. ose punë të ngjashme deri 

në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku gjatë pesё 
viteve të fundit, është jo më e madhe se vlera limit e kontratës që prokurohet. 

Si dëshmi për punë të ngjashme kërkohet:  

Vërtetime të lëshuara nga një autoritet/ent publik, për përmbushjen me sukses të 
kontratës, ku të shënohen vlera, afati i përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së 

bërë, për të vërtetuar përmbushjen e suksesshme të punëve. të shoqëruara me formular 

vlerësimi sipas shtojcës 9. 
Në rastin e përvojës së mëparshme të realizuar me sektorin privat, kërkohet: , 

Vërtetime, për përmbushjen me sukses të kontratës, ku të shënohen vlera, afati i 

përfundimit të kontratës dhe natyra e punës së bërë, e shoqëruar me fatura tatimore dhe 
çdo lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga legjislacioni në fuqi, që provon 

realizimin me sukses të punëve. 
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lloj dokumenti tjetër, që parashikohet nga 

legjislacioni në fuqi, që provon realizimin me sukses 
të punëve. 

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për 

realizimin e punimeve objekt kontrate, duhet të 

disponojë personelin, si më poshtë: 

a. Inxhinier civil (2142.02)  ose Inxhinier 

zbatimi në ndërtim (2142.29); 1 (një) 

b. Inxhinier Hidraulik (2142.03)   1 (një); 
c. Inxhinier Elektrik   (2151.01)   1 (një); 

d. Teknik Ndërtimi (3119.15)       1 (një) 

e. Hidraulik  (7126.03)                  2 (dy) 
f. Topograf  (2165.12)                  1 (një) 

g. Elektricist  (7411.01)                 2 (dy) 

h. Shtrues Pllakash (7122.07)        2 (dy) 
i. Suvatues  (7123.03)                    2 (dy) 

j. Saldator (7212.09)                      1 (një) 

k. Bojaxhi ndërtesash (7131.07)    2 (dy) 
l.      Instalues të kondicionerëve dhe sistemeve 

ftohëse-ngrohëse (7127.02) 1(një) 

Për të vërtetuar personelin duhet: 

Për stafin e sipërcituar të paraqitet dokumentacion që 

vërteton profesionin si: diplomat inxhinierëve, 

dëshmi profesionale e teknikut të ndërtimit ose 
ekuivalenti i tij/saj dhe kontrata pune, diplomat ose 

kualifikimet për punonjës të specializuar/të 
kualifikuar (hidraulik, topograf, elektricist, shtrues 

pllakash, suvatues, saldator, bojaxhi ndërtesash, 

Instalues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-
ngrohëse) 

Konkretisht: 

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të 

vlerësimit të preventivit dhe të grafikut të 

punimeve. 

Autobot uji 3-5 m3 për vaditje                       copë 1 
(një) 

2.3.3. Operatori ekonomik pjesëmarrës, për realizimin e punimeve objekt 

kontrate, duhet të disponojë personelin, si më poshtë: 

a. Inxhinier civil (2142.02) ose Inxhinier zbatimi në ndërtim (2142.29); 1 (një) 
b. Inxhinier Hidroteknik (2142.03) 1 (një); 

c. Inxhinier Elektrik   (2151.01)   1 (një); 

d. Teknik Ndërtimi (3119.15)       1 (një) 
e. Hidraulik  (7126.03)                  2 (dy) 

f. Topograf  (2165.12)                  1 (një) 

g. Elektricist  (7411.01)                 2 (dy) 
h. Shtrues Pllakash (7122.07)        2 (dy) 

i. Suvatues  (7123.03)                    2 (dy) 

j. Saldator (7212.09)                      1 (një) 
k. Bojaxhi ndërtesash (7131.07)    2 (dy) 

l.       Instalues te kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse (7127.02) 1(një) 

Për te vërtetuar personelin duhet: 

Për stafin e sipërcituar të paraqitet dokumentacion që vërteton profesionin si: diplomat 

inxhinierëve, dëshmi profesionale e teknikut të ndërtimit ose ekuivalenti i tij/saj dhe 

kontrata pune, diplomat ose kualifikimet për punonjës të specializuar/të kualifikuar 
(hidraulik ,topograf, elektricist, shtrues pllakash, suvatues, saldator, bojaxhi 

ndërtesash, Instalues të kondicionerëve dhe sistemeve ftohëse-ngrohëse) 

Konkretisht: 

Personeli i mësipërm kërkohet në bazë të vlerësimit të preventivit dhe të grafikut 

të punimeve. 

Kjo kërkesë quhet e përmbushur nëpërmjet paraqitjes nga operatorët ekonomikë të 

formularit përmbledhës të vetë deklarimit, sipas shtojcës përkatëse të DT dhe 

dokumentacioni i kërkuar do të paraqitet nga ofertuesi fitues përpara lidhjes së 
kontratës. 

2). Ndryshohet: Në Dokumentet e Tenderit në Sistemin e Prokurimit Elektronik: Preventivi 

Në fund të preventivit të punimeve shtohet fjalia: 

Në zërat e preventivit ku është përmendur emri i markës apo cilësimi “Cilësia e I-rë, “Vendi”, “Importi” shoqërohet me fjalën “ose 

ekuivalent” sipas përcaktimeve të nenit 36 pika 4 e LPP. 

Ne Dokumentet e Tenderit, Shtojca 17, Kushtet e Veçanta te Kontratës, ndryshohet si me poshtë:  

ISHTE: BËHET 

Neni 2 Sigurimi i Kontratës 

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës 

së saj) duhet të ofrohet nga Kontraktori për të 

siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas 
kontratës. 

2.2 Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]   

2.3 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, 
menjëherë Kontraktorit sipas formularit të 

mëposhtëm: 

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të 
Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: 

 ____________________________________ 

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar. 

BEHET: Neni 2 Sigurimi i Kontratës 

Sigurimi i Kontratës në shumën prej (10% të vlerës së saj) duhet të ofrohet nga 

Kontraktori për të siguruar ekzekutimin e detyrimeve të tij sipas kontratës. 

2.2 Monedha do të jetë: [specifikoni monedhën]   
2.3 Sigurimi i Kontratës do t’i lëshohet ose kthehet, menjëherë Kontraktorit sipas 

formularit të mëposhtëm: 

Nëse parashikohet një ulje periodike e sigurimit të Kontratës, ajo kryhet si më poshtë: 
_____________________________________________________________________                                  

Nëse nuk plotësohet, sigurimi mbetet i pandryshuar. 

Neni 10: Grafiku i Pagesës 

Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:  

 
10.2 Pagesa për Punët duhet bërë brenda ______ 

ditëve nga data që kontraktori paraqet një dokument 

që deklaron se objektivi për pagesën është arritur 
subjekt ky i konfirmimit të dokumentit nga drejtuesi 

i projektit.  Nëse është lënë e paplotësuar, periudha 

kohore do të jetë 30 ditë. 
 

Neni 10: Grafiku i Pagesës 

10.1 Pagesa për Punët duhet bërë brenda _________ ditëve nga data që kontraktori 

paraqet situacionin periodik/përfundimtar, librezat e masave bashkë me vizatimet 
përkatëse, dokumentacionin e materialeve të aprovuara, procesverbalet e 

punimeve/testeve (në qoftë se ka) që deklaron se objektivi për pagesën është arritur 

subjekt ky i konfirmimit të dokumentacionit nga drejtuesi i projektit të Autoriteti 
Kontraktual dhe paralelisht nga përfaqësuesi i Projekti HAP (Healthfor all Project). 

10.2 Mbas konfirmimit nga përfaqësuesi i Projektit HAP, nëse është lënë e paplotësuar, 

periudha kohore do të jetë 30 ditë. Pagesa duhet bërë sipas grafikut të mëposhtëm:  
10.3 Monedha e pagesës do të jetë ______. Nëse nuk është specifikuar, pagesa do bëhet 

me     monedhën Shqiptare 

 Në Dokumentet e Tenderit, Seksioni 4 pika 4.5  ndryshohet si më poshtë: 
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Bazuar ne nenin 75 pika 2 te ligjit Nr 162/2020 date 23.12.2020 ”Për prokurimin publik”, si dhe VKM –së nr. 285 datë 19.05.2021 ”Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” afati i dorëzimit të ofertave do të shtyhet me 7 ditë. Afati i dorëzimit të ofertave do të jetë: Data 
06.10.2021; Ora 10:00 

 

Titulli i gjetjes 19: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP në aplikimin e kritereve në 

DT, dhe në vlerësimin e ofertave. 

Situata:Hartimi i kritereve:  

A - Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën e 

kontratës dhe vlerën e kontratës. 

Kritere të vendosura në DT që nuk janë formuluar rigorozisht referuar përcaktimeve të 

legjislacionit në fuqi, mund të sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së OE dhe që nuk përmbushin 

parashikimet e dispozitave të pika 5 nenit 76, të ligjit nr. 162, datë 23.12.2020, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, dhenenit 26, të VKM nr. 285, datë 29.12.2014, “Për rregullat e prokurimit 

publik”, i ndryshuar, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me natyrën dhe përmasën 

ekontratës. 

1. Në pikën 2.3/2, Kapacitetit teknik, të DT është kërkuar: Licenca profesionale e shoqërisë e 

vlefshme me kategoritë:N.S. 18 A Punime topogjeodezike. 
-Referuar projekt preventivit të punimeve, rezulton se: zërat e punimeve që nevojiten për 

realizimin e kontratës, nuk parashikohen në llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e 

kategorive të sipërcituara, sipas VKM nr. 42, datë 16.01.2008“Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit 

të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

B. Mangësi në dokumentacionin e BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, të shpallur fitues. 
Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE dhe dosjen e dokumentacionit të paraqitura nga dy, ka 

paraqitur: Vërtetim nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore të Bashkive ku kanë krye 

punime/shërbime gjatë vitit 2021. 

Sa më lart BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, nuk plotëson Shtojcën 11 të DT, Kriteret e veçanta 

të kualifikimit. 

Pikën 2.2.3 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:”Vërtetim i lëshuar nga bashkia për 

shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2020 pranë 

të gjitha  njësive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas 

ekstraktit të QKR.  

Kriteri: Aktet ligjore e nënligjore të LPP, të trajtuara tek situata e gjetjes. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët e NJP z. A. M., z. L. S., znj. L. H. znj., si dhe anëtarët e KVO ) 

z.G. N., z. D. K. dhe z. T. K.. 

Ndikimi:Lidhja e kontratës me një OE të shpallur fitues në kundërshtim me legjislacionin PP në 

shumën 10,097,738 lekë me TVSH. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Lidhja e kontratës: 

Kontrata e sipërmarrjes së shitblerjes me nr. 9136 Prot., datë 25.11.2021 e lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor, Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari i Autoritet Kontraktor znj. E. S. dhe 

BOE “N.” SHPK & “Sh.” SHPK, me përfaqësues ligjor z. M. S., me objekt: “Rehabilitimi dhe 

mirëmbajtje e infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”, në përputhje me 

specifikimet teknike dhe çdo dokument të tenderit, si pjesë integrale e kontratës.  
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Çmimi i kontratë është 10,097,738 (dhjetë milion e nëntëdhjetë e shtatë mijë e shtatëqind e 

tridhjetë tetë) lekë me Tvsh, nga kjo shumë: 

 - 70% = 7,068,417 lekë do të mbullohen nga HAP (Health for All Project). 

- 30%  = 3,029,321lekë me Tvsh, nga Bashkisë Lushnje.  

- Në dosje gjendet me nr. 9770/1 Prot., datë 16.12.2021 “Plani i zbatimit të kontratës”, nënshkruar 

nga Titullari i Autoritet Kontraktor znj. E. S. dhe me përfaqësues ligjor të BOE z. M. S. 

- Njoftimi i formularit të kontratës së nënshkruar nr. 9799 Prot., datë 16.12.2021 botuara në 

Buletinin e APP nr. 185, datë 8 20 Dhjetor 2021, në faqen 372-373/500. 

 

4. Procedura e prokurimit me objekt: “Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën Hajdaraj, Njësia 

Administrative Golem”, Bashkia Lushnje, Viti 2021 me këto të dhëna: 
6. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt:“Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën Hajdaraj, Njësia  

Administrative Golem”, Bashkia Lushnje. Viti 2021 

1. Urdhër Prokurimi Urdhërnr. 07, 

datë 28.01.2021 

 

KLLFLST Urdhër nr. 152, datë 

14.10.2020 

1. A. M. 

2. E. K. 

3. A. M. 

3. Njësia e Prokurimit. 

1. L. S. 

2. Xh. D. 

3. L. H. 

4. KVO Urdhërnr. 07/1, datë 

28.01.2021 

1. G. N. (Kryetar) 

2. E. M. 

3. E. K. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi 1,325,973 (pa TVSH)  6. Oferta fituese 1,125,500(pa 

TVSH) 

7. Diferenca me fondin limit: 

200,473  

8. Data e hapjes së tenderit: 

08.02.2021 

9. Burimi Financimit: të ardhurat 

e Bashkisë, 
10. Operatorë Ekonomikë 

pjesëmarrës: 
1. OE “2.” SHPK 

2. OE “A.” SHPK 

11. Ankimime AK: nuk ka patur 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata nr 2186 Prot., datë 23.03.2021 

14. Lidhja e kontratësdatë 

23.03.2021 

15. Vlera e kontratës: 

1,350,600(me TVSH)  

 

- Në dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 100, e nr. 9066/1 Prot., datë 

25.11.2020, “Mbi miratimin e investimit me objekt: “Ndërtimin i murit mbajtës në Rrugën 

Hajdaraj, Njësia Administrative Golem Lushnje”. 

Llogaritja e fondit limit: 

- Me shkresën nr. 10105 Prot., datë 24.12.2020 “Dërgim dokumentacioni për tender”, Drejtoria e 

Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit i ka dërguar Njësisë së Prokurimit: Grafikun e Punimeve, 

Relacionin Teknik, Specifikimet teknike, Preventivin, Projektin dhe CD e gjithë procedurës etj 

(formuluar/nënshkruar nga: Ing. A. D., Specialist V. L. Përgjegjës i Sektor i Projektimit dhe 

Planifikimit të Territorit Arkitekt A. M. dhe Drejtore e Planifikimit, Kontrollit të Territorit dhe 

Mjedisit Ing. M. H.), miratuar nga Titullari i AK. 

- Me urdhrin nr. 152 e nr. 7942 prot., datë 14.10.2020 “Për ngritjen e komisionit për hartimin e  

llogaritjes së fondit limit dhe specifikimeve teknike për prokurimet dhe investimeve publike të 

vitit 2020” (KLLFLST). Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, ligjit 

nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 datë 29.12.2014 

“Për miratimin eRregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 61 pika 2  

Komisioni për objektin: “Ndërtimin i murit mbajtës në Rrugën Hajdaraj, Njësia Administrative 

Golem Lushnje”, përbëhet nga: 

1. A. M. - Arkitekt. 
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2. E. K. - Ing. Ndërtimi 

3. A. M.- Ing. Ndërtimi 

 

- Me Urdhrin 07, e nr. 747 Prot., datë 28.01.2021, Titullari i Autoritetit Kontraktor z. F. T.ka 

ngarkuar Njësinë e Prokurimit me përbërje: z. L. S. (Jurist)), z. Xh. D.  (Ing. Ndërtimi) e znj. L.H. 

(Ekonomiste), të kryejë procedurën e prokurimit me objekt: “Ndërtimin i murit mbajtës në Rrugën 

Hajdaraj, Njësia Administrative Golem Lushnje”, Bashkia Lushnje. 

-. Njësia e Prokurimit me procesverbalin e datës 26.02.2021 “Për argumentimin dhe miratimin e 

specifikimeve teknike dhe kriteret e për kualifikim”  për objektin:“Ndërtimin i murit mbajtës në 

Rrugën Hajdaraj, Njësia Administrative Golem Lushnje”, janë formuluar/miratuar DT. 

- Njoftimi për zhvillimin e prokurimit është botuara në Buletinin e APP nr. 14, datë 1 Shkurt 2021, 

në faqen 50/374. 

 

Titulli i gjetjes 20: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP në aplikimin e kritereve në 

DT. 

Situata:Hartimi i kritereve: A. Në lidhje me kriteret e vendosura, u konstatuan kritere të 

paargumentuara. 

Në lidhje me kriteret e vendosura, janë konstatuar kritere jo në përputhje me natyrën e 

kontratës dhe vlerën e kontratës. 

Kritere të vendosura në DT që nuk janë formuluar rigorozisht referuar përcaktimeve të 

legjislacionit në fuqi, mund të sjellin kufizimin e pjesëmarrjes së OE dhe që nuk përmbushin 

parashikimet e dispozitave të nenit 20, e pikës 1, të nenit 46, të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, 

“Për prokurimin publik”, i ndryshuar, dhenenit 26, të VKM nr. 914, datë 29.12.2014, “Për 

rregullat e prokurimit publik”, i ndryshuar, që çdo kriter i veçantë duhet të jetë në përputhje me 

natyrën dhe përmasën ekontratës. 

1. Në pikën 2.3/2, Kapacitetit teknik, të DT është kërkuar: Licenca profesionale e shoqërisë e 

vlefshme me kategoritë:N.S. 18 A Punime topogjeodezike. 
-Referuar projekt preventivit të punimeve, rezulton se: zërat e punimeve që nevojiten për 

realizimin e kontratës, nuk parashikohen në llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e 

kategorive të sipërcituara, sipas VKM nr. 42, datë 16.01.2008 “Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit 

të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

- Referuar projekt preventivit të punimeve, rezulton se: zërat e punimeve që nevojiten për 

realizimin e kontratës, nuk parashikohen në llojet e punimeve të përfshira në përkufizimin e 

kategorinë e sipërcituara, sipas VKM nr. 42, datë 16.01.2008“Për miratimin e rregullores për 

kriteret dhe procedurat e dhënies së licencave profesionale të zbatimit, klasifikimit dhe disiplinimit 

të subjekteve juridike, që ushtrojnë veprimtari ndërtimi”. 

2. Në pikën 2.3/5, Kapacitetit teknik, të DT është kërkuar:Kandidati ofertues duhet të 

përcaktoje me anë të një deklaratë (nga Administratori i shoqërisë) Drejtuesin Teknik të punimeve 

në objekt të përfshirë në licencën e shoqërisë, shoqëruar me dokumentacionin e mëposhtëm: 

-ReferuarKreut I. /2.1 të UKM nr. 2, datë13.05.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, ku 

parashikohet se, “Për vepra me vlerë të plotë, të preventuar mbi 30,000,000 (tridhjetë milionë) 

lekë, përgjegjësi teknik i kantierit është rezident, me kohë pune të plotë në objekt dhe i diplomuar 

në inxhinieri ndërtimi.”  

3. Në pikën 2.3/8, Kapacitetit teknik, të DT është kërkuar: Shoqëria duhet të paraqesë 

certifikatën e cilësisë së punimeve për ndërtime civile, punime në rrugë etj :  
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Certifikatë:Sistemi i menaxhimit të cilësisë (ISO 9001 – 2015 e vlefshme) 

Certifikatë: Sistemi i menaxhimit të shëndetit dhe sigurimit në punë (OHSAS-18001-2007 e 

vlefshme) 

- Këto kritere, nuk përmbushin parashikimet e dispozitave ligjore të zbatueshme për prokurimin 

publik, pika 1, e nenit 46 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, 

dhe pika 5 e nenit 26 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit 

publik” i ndryshuar. 

Mangësi në dokumentacionine OE “2.” SHPK, të shpallur fitues. 

Nga dokumentacioni i paraqitur në SPE dhe dosjen e dokumentacionit të paraqitura nga OE “2.” 

SHPK, ka paraqitur: 

1. – Vërtetim me nr. 1850 Prot., datë 03.03.2020, nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

të Bashkisë Kamëz. 

2. – Vërtetim me nr. 7307 Prot., datë 21.09.2020, nga Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore 

të Bashkisë Kamëz.  

Konstatohet që OE “2.” SHPK gjatë vitit kalendarik 2020, ka nënshkruar/zbatuar kontrata në njësi 

vendor ku nuk paraqitur vërtetim për pagimin e taksave dhe tarifave vendore. 

Nuk ka paraqitur vërtetim për pagimin e taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Tiranë, 

Bashkinë Peshkopi, Bashkinë Laç e Bashkinë Shkodër. 

Sa më lart OE “2.” SHPK, nuk plotëson Shtojcën 11 të DT, Kriteret e veçanta të kualifikimit. 

Pikën 2.2.3 Për kapacitetin ekonomik dhe financiar:”Vërtetim i lëshuar nga bashkia për 

shlyerjen e taksave dhe tarifave vendore të parashikuara nga pushteti vendor për vitin 2020 pranë 

të gjitha  njësive vendore ku operatori ekonomik ka ushtruar apo ushtron aktivitetin sipas 

ekstraktit të QKR.  

Në lidhje me disponimin e mjeteve OE “2.” SHPK, ka paraqitur: 

- Kontratë qiraje me nr. 670 rep., e nr. 132 kol., datë 03.06.2020, e lidhur me qiradhënësin OE 

“K.” SHPK, për Autobot Uji A..- M. Nr. Shasisë Ë......, Targa  TR..... Leje qarkullimi nr. T......, 

datë 11.12.2018. 

-Mungon certifikata e transportit. 

- Ka paraqitur si kamion deri në 10 ton, kamioçinën M. B. 308D S...., me targa A.....R, Leje 

Qarkullimi nr. T......., me kapacitet mbajtës 1,372 kg (3500-2128). 

Kjo mangësi bie në kundërshtim, me Dokumentet e Tenderit pika 2.3, Disponimi i mjeteve. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në aplikimin e kritereve dhe për vlerësimin e ofertave, duke 

ngarkuar me përgjegjësi: anëtarët NJP, z. L. S., z. Xh. D. e znj. L. H. 

Si dhe anëtarët e KVO G. N., z. E. M. e z. E. K..  

Ndikimi:Paligjshmëri të përdorimit të fondeve publike në shumën 1,125,500 lekë pa TVSH. 

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

-Raporti përmbledhës me nr. 1503 Prot., datë 23.02.2021, për procedurën e prokurimit me 

objekt: “Ndërtimin i murit mbajtës në Rrugën Hajdaraj, Njësia Administrative Golem 

Lushnje”,Bashkia Lushnje, formuluar dhe nënshkruar nga KVO është miratuar nga z. F. T. 

Titullari i AK. 

- Formulari i njoftimit te fituesit, OE “2.” SHPK, me nr. 1505 Prot., datë 23.02.2021. 

- Botimi i Njoftimit të Kontratës në Buletin e APP nr. 45, datë 29 Mars 2021, në faqet 314-315/410. 

Në lidhje me disponimin e e mjeteve OE “2.” SHPK, ka paraqitur: 
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- Kontratë qiraje me nr. 670 rep., e nr. 132 kol., datë 03.06.2020, e lidhur me qiradhënësin OE 

“K.” SHPK, për Autobot Uji A..- M.. Nr. Shasisë Ë......., Targa  TR.... Leje qarkullimi nr. T....., 

datë 11.12.2018. 

-Mungon certifikata e transportit. 

- Ka paraqitur si kamion deri në 10 ton, kamioçinën M. B. 308D S., me targa A......R, Leje 

Qarkullimi nr. T......, me kapacitet mbajtës 1,372 kg (3500-2128). 

Kjo mangësi bie në kundërshtim, me Dokumentet e Tenderit pika 2.3, Disponimi i mjeteve. 

 

Lidhja e kontratës: 

Kontrata e sipërmarrjes së shitblerjes me nr. 2186 Prot., datë 23.03.2021 e lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor, Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari i Autoritet Kontraktor z. F. T. dhe OE 

“2.” SHPK &, me përfaqësues ligjor z. N. S., me objekt: “Ndërtimin i murit mbajtës në Rrugën 

Hajdaraj, Njësia Administrative Golem Lushnje”, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo 

dokument të tenderit, si pjesë integrale e kontratës.  

Çmimi i kontratë është 1,350,600 (një milion e treqind e pesëdhjetë mijë) lekë me Tvsh.  

- Njoftimi i formularit të kontratës së nënshkruar nr. 2228 Prot., datë 24.03.2021 botuara në 

Buletinin e APP nr. 29, datë 1 Mars 2021, në faqet 269-270/465. 

 

5. Procedura e prokurimi me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe MNZSH”, Viti 2021 

me këto të dhëna: 
1. Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe MNZSH”,Bashkia 

Lushnje  Viti 2021 

1. Urdhër Prokurimi nr. 17, datë 

02.03.2021 
KLLFLST Urdhër nr. 16, datë 

01.03.2021 

1. J. B. (Kryetar) 

2. A. M. 

3. A. S. 

3. Njësia e Prokurimit. 

Urdhër nr. 17, datë 02.03.2021 

1. A. M. 

2. L. S. 

3. L. H. 

4. KVO Urdhërnr. 18 Prot, datë 

02.03.2021 

1. A. H. (Kryetar) 

2. E. K. 

3. E. K. 

Urdhër nr. 27 prot, datë 12.03.2021 

1. A. H. (Kryetar) 

2. E. S. 

3. E. K. 

2. Lloji i Procedurës së 

Prokurimit: “Kërkesë për 

propozim” 

5. Fondi 4,658,436 (pa TVSH)  6. Oferta fituese  (pa TVSH) 7. Diferenca me fondin limit:  

8. Data e hapjes së tenderit: 

02.03.2020 

9. Burimi Financimit: të ardhurat 

e Bashkisë, 
10. OE pjesëmarrës: 
1.“G. C.” SHPK 

2. “N.” SHPK 

11. Ankimime AK: nuk ka patur 12. Përgjigje Ankesës nga AK 13. Përgjigje KPP 

b. Kontrata nr 2444/7 prot., datë 06.04.2021 

14. Lidhja e kontratësdatë 

06.04.2021 

15. Vlera e kontratës: 4,0099,423 

(me tvsh)  

 

Në dosjen e prokurimit gjendet: Vendimi i Këshillit Bashkiak nr. 112, e nr. 9942/1 Prot., datë 

23.12.2020, “Mbi miratimin e buxhetitvjetor 2021, të programit buxhetor afatmesëm 2021-2023 

(PBA) dhe të kalendarittë programit buxhetor afatmesëm të bashkisë Lushnje”, bashkangjitur 

“Shpenzimet në natyrësipas zërave-Buxhet i vitit 2021” dhe “Pasqyra analitike e investimeve 

sipasklasifikimit buxhetor të vitit 2021” 

Prefektura Fier, me shkresën nr. 1515/1 Prot., datë 31.12.2020 “Kthim përgjigje për ligjshmërinë 

e Vendimeve nr. 109;110;111; datë 23.12.2020, të Këshillit Bashkiak Lushnje (protokolluar në 

Bashkinë Lushnje me nr. 10114/1 Prot., datë 31.12.2020), ka shprehur ligjshmërinë në lidhje me 

vendimet e sipërcituara. 
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Llogaritja e fondit limit: 

- Me urdhrin nr. 16 Prot., datë 01.03.2021 “Për ngritjen e komisionit të llogaritjes së fondit limit 

dhe specifikimeve teknike” (KLLFLST). Në mbështetje të ligjit nr. 139/2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, ligjit nr. 9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar dhe VKM nr. 914 

datë 29.12.2014 “Për miratimin e Rregullave të Prokurimit Publik” i ndryshuar, neni 61 pika 2 

,Udhëzimi i Agjencisë së Prokurimit Publik nr. 03, datë 08.01.2018 “Mbi përdorimin e procedurës 

së prokurimit mevlerë të vogël dhe zhvillimin e saj me mjete elektronike”. 

KLLFLST për objektin: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe MNZSH” Bashkia Lushnje,  

përbëhet nga: 

1. J. B. – Kryetare. 

2. A. M. 

3. A. S. 

Në dosje gjenden: Përmbledhëse për karburantin, pasqyra për harxhimin e karburantin 

sipasmjeteve zjarrfikëse të pasqyra për harxhimin e karburantin sipas mjeteve tëbashkisë, 

llogaritja e çmimit të naftës, formuluar e nënshkruar nga KLLFLST, bashkangjitur, çmimi sipas 

buletineve të fundit (buletinet e çmimeve të marra nga Drejtoria e Përgjithshme e doganave, të 

printuara nga SPE. (Paraqitur hollësisht në aneksin e Aktit.) 

- Me Urdhrin 17, e nr, 1723 Prot., datë 02.03.2020, Titullari i Autoritetit Kontraktor z. F. T.ka 

ngarkuar Njësinë e Prokurimit me përbërje: z. A. M. (Ing. Mekanik), z. L. S. (Jurist) e znj. L. H. 

(Ekonomiste), të kryejë procedurën e prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe 

MNZSH”, Bashkia Lushnje. 

 

Titulli i gjetjes 21: Mos zbatim i akteve ligjore e nënligjore të LPP në përllogaritjen e fondit limit 

për blerje karburanti. 

Situata:Në procesverbalin për përllogaritjen e fondit limit për blerje karburanti nuk është bërë 

argumentimi i harxhimit të secilit mjet që disponon bashkia në bazë të orëve të punës dhe 

kilometrave. Komisioni nuk shprehet në lidhje me analizën e sasisë së harxhimit të karburantit të 

mjeteve për orë pune, në dosjen e tenderit nuk është pasqyruar saktë përllogaritja e sasisë të 

karburantit që prokurohen, gjë e cila e bën hartimin e fondit limit të pasaktë. 

Mungesa e argumentimit të kritereve të veçanta të vendosura në DT nga Njësia e Prokurimit si 

dhe kriteret për kualifikim nuk janë në përputhje me përcaktimet e nenit 61 tëVKM nr. 914, datë 

29.12.2014 “Për rregullat e prokurimit publik”, indryshuar, çdo kriter i veçantë dhe specifikim 

teknik duhet të argumentohet teknikisht dhe ligjërisht, si dhe të dokumentohet në një 

procesverbal. Gjithashtu përllogaritja e vlerës së fondit limit duhet të realizohet, argumentohet dhe 

dokumentohet sipas përcaktimeve të nenit 59 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për rregullat e 

prokurimit publik”, i ndryshuar. 

Shkaku: Mos zbatimi i kuadrit ligjorë në përllogaritjen e fondit limit, mungesa e argumentimit të 

kritereve të veçanta të vendosura në DT duke ngarkuar me përgjegjësi: KLLFLST znj. J. B., z. A. 

M. e znj A. S. dhe Njësia e Prokurimit z. A. M., z. L. S. e znj. L. H. 

Ndikimi:Paligjshmëri në përllogaritjen e fondit publik.  

Rëndësia:E lartë 

Rekomandim: AK duhet të veprojë në përputhje me aktet ligjore e nënligjore të LPP. 

 

Lidhja e kontratës: 

Kontrata e sipërmarrjes së shitblerjes me nr. 2444/3 Prot., datë 06.04.2021 e lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor, Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari z. F. T. dhe OE “G. C. G.” SHPK, me 
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përfaqësues ligjor z. F. M., me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe MNZSH” Bashkia 

Lushnje”, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dokument të tenderit, si pjesë integrale e 

kontratës.  

Çmimi i kontratë për mjetet te Bashkisë Lushnje është 3,210,290 (tre milion e dyqind e dhjetë  

mijë e dyqind e nëntëdhjetë) lekë me TVSH.  

Çmimi i kontratë për MNZSH është 889,133 (tetëqind e tetëdhjetë e tetë mijë e njëqind e 

tridhjetë e tre) lekë me TVSH.  

Çmimi total i kontratë është 4,099,423 (katër milion e nëntëdhjetë e nëntë mijë e katërqind e 

njëzetë e tre) lekë me TVSH.  

- Titullari i AK znj. E. S. me “Ftesën për ofertë” bashkëlidhur “Shkresën përcjellëse 

përpërcaktimin e ofertës ekonomike”, nr. 10071 Prot., datë 24.12.2021, drejtuar OE ”G. C. G. 

“SHPK, ka kërkuar ofertë për kryerjen e shërbimit : “Blerje gazoili për mjetet e Bashkisë dhe 

MZSH”, - marrëveshje kuadër me një operatorë ekonomikë -ku të gjitha kushtet janë të 

përcaktuara për një afat 12 muaj. Kohëzgjatja e kontratës nga data 01.01.2022 deri në datën 

06.04.2022. 

- OE ”G. C. G.” SHPK me shkresën  “Kthim përgjigje” , protokolluar në Bashkinë Lushnje me 

nr. 10071/1/1, datë29.12.2021, 

- Njoftimi i kontratës së nënshkruar me nr. 3415 Prot., datë 18.05.2021 botuara në Buletinin e APP 

nr. 79, datë 24 Maj 2021, në faqen 338-339/5000. 

Shtesë Kontrate 

Kontrata e sipërmarrjes së shitblerjes me nr. 10187 Prot., datë 30.12.2021 e lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor, Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari znj. E. S. dhe OE “G. C. G.” SHPK, 

me përfaqësues ligjor z. F. M., me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe MNZSH” Bashkia 

Lushnje, në përputhje me specifikimet teknike dhe çdo dokument të tenderit, si pjesë integrale e 

kontratës.  

Çmimi i kontratë për mjetet të Bashkisë Lushnje është 1,167,379 (një milion e njëqind e 

gjashtëdhjetë e shtatë mijë e treqind e shtatëdhjetë e nëntë) lekë me Tvsh.  

Çmimi i kontratë për MNZSH është 333,321 (treqind e tridhjetë e tre mijë e treqind e njëzetë e 

një) lekë me TVSH.  

Çmimi total i kontratë është 1,490,700 (një milion e karëqind e nëntëdhjetë mijë e shtatëqind) 

lekë me TVSH.  

- Njoftimi i kontratës së nënshkruar më datë 03.06.2020 botuara në Buletinin e APP nr. 34, datë 8 

Qershor 2020, në faqen 360/430. 

 

2.4.1 Auditim mbi zbatimin e kontratave të punimeve në investimet publike, kolaudimi dhe 

marrja në dorëzim e punimeve të kryera sipas kontratave të lidhura me operatorët 

ekonomik fitues. 

 

1.“Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje. 

- Grupi të auditimit nuk ju paraqit asnjë dokument për zbatimin e shërbimit me objekt:“Pastrimi 

i qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane” Bashkia Lushnje nga data 01.01.2021 deri më 10.05.2021.  

Grupi i Punës e Përllogaritjes së Fondit Limit: 

 

Në DT Pika 3.3. Kapaciteti teknik është kërkuar: Nënpika 4.Një punësim mesatar i të paktën 

60 (gjashtëdhjetë) personave, për periudhën  Korrik 2017-Janar 2018 të vërtetuar me:  



 
 

95 
 

a. Vërtetim të lëshuar nga Administrata Tatimore, ku të specifikohet numri i punonjësve për secilin 

muaj; për periudhën Korrik 2017-Janar 2018. 

b. Listë pagesat e punonjësve sipas formatit që kërkohet nga legjislacioni në fuqi për periudhën 

Korrik 2017-Janar 2018 shoqëruar me formularët e deklarimit të pagesave për sigurimet 

shoqërore dhe shëndetësore. 

Nënpika 10/4 

a. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim se mjetet e paraqitura janë në 

përputhje me specifikimet teknike pjesë përbërëse e këtyre dokumente tenderi.  

b. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për disponueshmërinë e mjeteve 

gjatë gjithë periudhës së kryerjes së shërbimit.  

c. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë ku Autoriteti Kontraktor rezervon të drejtën të 

kryejë në çdo kohë verifikimin fizik të disponueshmërisë së mjeteve, me apo pa lajmërim 

paraprak, si dhe të bëjë deklarimin e adresës së saktë të vendndodhjes se mjeteve me qëllim 

verifikimin e tyre. 

d. Operatori ekonomik duhet të paraqesë deklaratë me shkrim për marrjen përsipër për 

mirëmbajtjen e 361 kontenierëve në Njësinë Lushnje dhe vendosjen e 506 kontenierëve metalike 

në 10 Njësitë administrative . 

Kontratat (Sipërmarrjes). 

Kontrata me nr. 10299 Prot., datë 31.12.2020 me objekt: “Shërbim i pastrimit dhe grumbullimi i 

mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnjee lidhur ndërmjet Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetari 

z. F. T. dhe BOE “L.” SHPK & “H.” përfaqësuar nga administrator z. O. Sh. Vlera totale e 

kontratës (në përputhje me preventivin e shërbimit për të gjitha operacionet e punës) është 

14,378,026 (katërmbëdhjetë milion e treqind e shtatëdhjetë e tetë mijë e njëzet e gjashtë) lekë 

meTVSH (11,981,688.33 lekë pa TVSH). BOE do të kryejë shërbimin e sipërcituar duke filluar 

nga data 01.01.2021 deri më datë 12.04.2021. 

Shërbimi do të kryhet në bashkinë Lushnje dhe njësitë administrative të bashkisë: Kolonjë, Krutje, 

Bubullime, Allkaj, Fiershegan, Karbunarë, Hysgjokaj, Ballagat, Golem e Dushk. 

 
1. Zbatimi i Kontratës së shërbimit me objekt: “Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve urbane”, Bashkia 

Lushnje. Viti 2021 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 10299 Prot.,datë 31.12.2020 

 

15. Vlera e kontratës  

14,378,026 lekë me TVSH 

OE fitues “L.” SHPK  

16.Likuiduar: 

Situacione mujore, hollësisht  në 

fund të Aktit të Konstatimit 

17- Situacioni Përfundimtar 

Nga data 01.01.2021- deri më 

12.04.2021 

-Vlera 14,378,026 lekë me TVSH 

18. Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 102 ditë  

Fillimi i shërbimit: 01.01.2021 

Përfundimi shërbimit më datë 31.5.2021 

19. Zgjatja e kontratës   

Shtesë kontrate  nr. 2622 Prot., 

datë 12.04.2021, nga data 

13.04.2021 – 31.05.2021 

20. Mbikëqyrësi i shërbimit 

K. Ç. 

    

Nga ana e mbikëqyrësit të shërbimit nuk u paraqit asnjë dokumentacion në lidhje me mbikëqyrjen 

e realizimit të kontratës nga operatori ekonomik “L.” SHPK. 

Grupi i auditimit, për realizimin e auditimit të zbatimit të shërbimit u bazua në: dokumentacioni i 

paraqitur në SPE nga OE “L.” SHPK, dhe kontratat dhe situacionet periodike  

Referuar Specifikimeve teknike: Aktivitetet që do të kryhen për realizimin e pastrimit të territorit 

në bashkinë Lushnje janë:  

1. “Fshirja me fshesë natën e rrugëve dhe blloqeve të banimit në gjithë qytetin”, në sipërfaqen 

prej 260,622.79 m2. (25 punëtor) 
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2. “Fshirja me fshesë ditën e rrugëve dhe shesheve në gjithë qytetin”, në sipërfaqen prej 

154,882.17 m2. (8 punëtor) 

3. “Fshirja me mjet teknologjik” për sipërfaqen prej 52 287.5 m2. (1 punëtor) 

4. “Heqja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenierë metalikë në gjithë qytetin”. (5 

punëtor) 

5. “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetëshkarkues nga pikat e 

grumbullimit deri në vend depozitim”. (4 punëtor) 

6. “Lagija e rrugëve me autobot”(Lagia e parë me një sipërfaqe prej 108,098.8702 m2; Lagia e 

dytë me një sipërfaqe prej 150,140.4338 m2) Gjithsej një sipërfaqe prej 258,239.304 m2. (1 

punëtor) 

7. “Lagija speciale e rrugëve”(Për sipërfaqen prej 52,287.50 m2.) (1 punëtor) 

8. “Heqja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit te mbetjeve ne qytet me mini skuadrën e 

pastrimit”. (2 punëtor) 

9. “Sistemimi i mbeturinave urbane në vend depozitimin e tyre”.(1 punëtor) 

10. “Heqja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me kontenierë metalikë në gjithë sipërfaqen e 

njësive administrative të territorit të Bashkisë Lushnje.”(8 punëtor) 

11. “Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetëshkarkues nga pikat e 

grumbullimit deri në vend depozitimet e njësive”.(4 punëtor) 

Mangësi si rezultat i specifikimeve teknike të paqarta: 

Në analizën e shërbimeve nr.  

6.“Lagija e rrugëve me autobot”(Lagia e parë me një sipërfaqe prej 108,098.8702 m2; Lagia e 

dytë me një sipërfaqe prej 150,140.4338 m2) Gjithsej një siperfaqe prej 258,239.304 m2. (1 

punëtor) 

7.“Lagija speciale e rrugëve”(Për sipërfaqen prej 52,287.50 m2.) (1 punëtor) 

- Nuk jepet asnjë shpjegim tekniko ligjor midis “Lagija e rrugëve…” dhe “Lagija speciale e 

rrugëve”, si psh: harxhimi të ujit gjatë “Lagjes” dhe“Lagjes speciale” mesatarisht litra/m2 rrugë.  

- Si do të realizohet teknikisht shërbimi me 1 një autobot, kur nuk është saktësuar: itinerari, 

kapaciteti mbajtës, koha që duhet për realizimin e një cikli, nga mbushja deri në përfundim të 

lagies. Pika e furnizimit me ujë. 

- Te specifikimet teknike Pika 7.4 “Rregulla për tu zbatuar” nënpika 8, është kërkuar: “Të gjitha 

shpenzimet për ujin, që do të përdoret për larje, do mbarten nga operatori i shërbimit”. 

- Nga ana e grupit të auditimit u kërkua nëse OE “L.” Shpk ishte klient i “UK Lushnje” Shagjatë 

zbatimit të kontratës.  
 

Te Specifikimet teknike 1. Grumbullimi dhe transportimi i mbetjeve urbane në Bashkinë 

Lushnje  

Autoriteti kontratues ka parashikuar paraprakisht të gjitha pikat e grumbullimit të mbetjeve për 

vendosjen e 

1. 361 për njësinë Lushnje kontenierëve me volum 1.1 m3, brenda zonës së kontraktuar  

2. 506 për 10 njësitë administrative me volum 1.1 m3, brenda zonës së kontraktuar.  

Operatori i shërbimit duhet të kryejë shërbimin e plotë të parashikuar në metodologji, 867 zbrazje 

kontenierësh/ditë Këto janë paraqitur në listën e pikave të vendosjes së kontenierëve për 

grumbullimin e mbetjeve sipas hartës bashkëngjitur kësaj kontrate.  

Për 506 kontenierët do të sigurohen nga Autoriteti Kontraktor, ndërsa 361 do të mirëmbahen. 

Mirëmbajtja dhe siguria e tyre do të kryhet nga kontraktori. 
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Ky shërbim do të kryhet gjatë gjithë vitit për 365 ditë të vitit në njësinë Lushnje dhe sipas grafikut 

në Njësitë Administrative (2 herë në javë). 

- Në asnjë rast (nga viti 2017 deri në 2021, ky paragraf është identik në të gjitha DT), nuk ka asnjë 

inventar nga KLLFLST në lidhje me sasinë dhe gjendjen e kontenierëve, nuk ka asnjë blerje 

kontenierësh nga bashkia, likuidimet janë bërë sikur ekzistonin 867 copë kontenier. 

A. Mungon dokumentacioni që provon monitorimin e shërbimit  nga Autoriteti Kontraktor 

1.- Grafikët vjetor të punimeve për realizimin e shërbimit të pastrimit të zonës, të përgatitur nga 

OE “L.” SHPK dhe të miratuar nga AK Bashkia Lushnje. 

Oraret e operimit në secilën pikë kontenierësh. 

 Llojin, targën dhe itinerarin e makinave teknologjike që do të kryejnë shërbimin. 

 Oraret e operimit dhe mjetet për shërbimet mbështetëse. 

 Numrin e punëtorëve që do të mbështesin çdo operacion punimesh.  

Referuar pikës 4 ......”Grafikët e punimeve duhet të zbatohen rigorozisht nga operatori i shërbimit. 

Operatori i shërbimit nuk mund të punojë dhe të paguhet pa miratimin paraprak të grafikut të 

punimeve apo kur grafikut i ka kaluar afati i zbatimit”.  

2.“Zyrë të Kontaktimit” për marrjen e ankesave.  

3. Në të gjithë makinat dhe kontenierët nuk shkruhet: ‟Me ju për një qytet më të pastër”, numri i 

telefonit të shërbimit 24 orësh. 

4. -Referuar nenit 8 të kontratës OE “L.” SHPK, është i detyruar të paraqesë raporte mujore dhe 

vjetore, në të cilat duhet të parashikoje listën dhe gjendjen aktuale të automjeteve dhe paisjeve 

(kontenierve, etj) të cilat përdoren për proceset e punës sipas preventivit në përputhje me 

Specifikimet Teknike. Në dosjen e zbatimit të shërbimit nuk gjendet asnjë raport mujor/vjetor. 

5. OE “L.” SHPK, nuk ka paraqitur për miratim, një herë në 3- muaj Programin e Edukimit Publik 

Ambjental tek AK sipas përcaktimeve të bëra në Nenin 26. 12, i cili bëhet i zbatueshëm në rast se 

është konform përcaktimeve të bëra në kontratë dhe pas miratimit nga Bashkia. OE nuk është 

ngarkuar me përgjegjësi e nuk është gjobitur, për mungesën e programit.  

6. OE “L.” SHPK, nuk ka paraqitur stafin dhe punonjësit e paraqitur në oferte në gatishmëri për 

punë në datën e përcaktuar në kontratë për fillimin e punimeve, në kundërshtim me pikën 7.3 të 

nenit 7 “Detyrimet e Sipërmarrësit”. 

7. OE “L.” SHPK, nuk ka paraqitur brenda datës së përcaktuar në kontratë për fillimin e punimeve 

të gjitha mjetet, makineritë dhe pajisjet e paraqitura në oferte sipas specifikimeve të përcaktuara 

në kapitullin "Specifikimet Teknike". Nga auditimi në terren u konstatua që: mjetet makineritë 

dhe pajisjet që realizojnë shërbimin nuk janë ato të paraqitura në deklaratën mbi disponimin e 

makinerive (shtojca 10) e administratorit z. O. Sh.Veprimi në kundërshtim me pikën 7.2 të nenit 

7 të kontratës dhe është në rastin e deklarimit të rremë dhe AK duhet të vepronte në përputhje me 

nenin 13, pika 3, germa ”a” të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006, i ndryshuar, “Për Prokurimin 

Publik”. 

Nga grupi i auditimit u morr në konsideratë Listë pagesa e Kontributeve të Sigurimeve 

Shoqërore, Shëndetësore dhe Tatimit mbi të Ardhurat nga Punësimi” për muajt Janar, Shkurt, 

Mars e Prill paraqitur në procedurën e prokurimit 2021. 

- Referuar nenit 8 të kontratës nënpikës 8.4, “Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë të gjithë 

punonjësit në përputhje me legjislacionin në fuqi.” 

- Në përllogaritje e kostos të pastrimit të 11 (njëmbëdhjetë) zërat e shërbimit kanë në bazë koston 

e fuqisë punëtore (paga, sigurimet, veshjet dhe veglat/pajisjet e punës),  
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- Në pikën 11.5, të nenit 11 të Kontratës nr. 10299 Prot., datë 31.12.2020 citohet; “Kontraktuesi 

duhet të ketë në terren numrin e punonjësve të përcaktuara në DT pra 65 (gjashtëdhjetë e pesë) 

punonjës, në fakt në DT janë kërkuar 60 (gjashtëdhjetë) punonjës”. 
 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raporti Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar është paraqitur 

observacioni nga administrator i OE z. O. Sh., me shkresën e protokolluar me nr. 513/9 prot., datë 20.09.2022 më 

KLSH. Bashkangjitur: a. Njoftimi me nr. 7347 prot., datë 23.08.2022 i Kryetares së bashkisë Lushnje drejtuar 

BOE “L.”Shpk & “H.” Shpk.b. Kthim përgjigje me nr. 7347/ prot., datë 31.08.2022 i Kryetares së Bashkisë 

Lushnje drejtuar BOE “L.”Shpk & “H.” Shpk. (kopja ne materialit – Projektraporti) 

 

Pretendimi i subjektit: 
Ju bëjmë me dije se jemi njoftuar nga ana e Bashkisë Lushnje me shkresën me nr. 7347 Prot.,datë 23.08.2022 si 

dhe jemi vënë në djeni të Projekt Raportit të Kontrollit të Larte të Shtetit meshkresën nr. 7347/1 Prot., datë 

31.08.2022. 

Pikë së pari ne si Operator Ekonomik duhej të ishim vënë në djeni që në momentin procedurial tëdorëzimit të 

Observacioneve për Akt Konstatimet e lëna nga Audituesit e KLSH sepsemendojmë se ballafaqimi i drejtpërdrejtë 

me audituesit dhe shpjegimi ekonomik dhe juridik qëdo tju bënim do të ndikonte në hartimin e këtij Projekt Raporti. 

Gjithashtu materjali i dërguar nga ana e Bashkisë Lushnje mban datën 31.08.2022, ditën e fundit të afatit 30 ditor 

sipas datës01.08.2022 në të cilën është dorëzuar Projekt Raporti. Në rregulloren e KLSH thuhetshprehimisht se 

“Subjekti i Audituar”, brenda një muaji (30 ditë kalendarike) nga data e marrjessë Projektraportit të Auditimit 

është i detyruar të kthejë një deklaratë të nënshkruar nga Titullariose personi i autorizuar prej tij që konfirmon 

njohjen me Projektraportin e Auditimit, si dhekomentet dhe shpjegimet nga personat përgjegjës, nëse ka. Në rast 

të kundërt Projektraportikonsiderohet i mirëqenë. Konfirmimi i Projektraportit të Auditimit, së bashku me 

komentet dheshpjegimet e subjektit nëse ka, mund të dërgohen edhe në format elektronik në adresën zyrtare të 

KLSH.” 

 

Qëndrimi i Audituesit Shtetërorë të KLSH:  
- Për sa i përket njoftimit në lidhje me Akt Konstatimi nr. 9, datë 08.07.2022, është vënë në dijen supervizor i 

kontratë së shërbimit z. K. Ç., para formulimit të Akt Konstatimit dhe auditimit në terren i është kërkuar dosja e 

zbatimit të shërbimit.  

- Subjekti i audituar është Bashkia Lushnje, personi përgjegjës për zbatimin e kontratës është Supervizor i kontratës 

dhe Drejtori i Shërbimeve Publike. Përsa më sipër, ky pretendim nuk merret në konsideratë. 

 

Pretendimi i subjektit: 

Gjithsesi ne po ju dërgojmë kundërshtimet tona për sa i përket Projekt Raportit. 

Për sa i përket punonjësve të siguruar pranë kompanisë tonë si dhe pretendimit se ne kemishkaktuar një dëm ndaj 

buxhetit të shtetit ju sqarojmë se ne si OE jemi paguarnë bazë të zërave të kontratës të realizuar dhe cilësisë së 

shërbimit. Shërbimit janë të shprehuranë m2, Ton dhe jo në bazë të fuqisë punëtore. Puna është kryer me cilësi 

shumë të mirë për tëcilën bashkia ka firmosur dhe situacionet. Përllogaritja e juaj nuk përbën asnjë llogjike pasi 

nëpreventivin e paraqitur nga ana e jonë nuk rezulton asnjë zë i cili paguhet duke llogaritur fuqipunëtore * çmim 

shërbimet që janë paguar kanë të bëjnë vetëm me Ton, m2 etj. Gjithashtu nëse ireferoheni Analizës së kostos është 

përgjegjësi e bashkisë të llogaritë ashtu siç duhet duke jureferuar normativave të Planit të menaxhimit të Mbetjeve. 

Operatori ekonomik fitues nuk mban asnjë përgjegjësi përveçse për cilësinë dhe sasinë e zbatimit të preventivit i 

cili përkthehet nësituacione mujore të cilat janë firmosur çdo muaj nga ana e Bashkisë Lushnje. 

Shërbimi i pastrimit kryhet me paisje moderne të cilat reduktojnë fuqinë punëtore. Pretendimi ijuaj është i pa bazë 

që në Listpagesat ka të punësuar Inxhinere Mekanik, Mjedisi, Ndërtimi,Agronome, Juriste etj pasi e gjithë 

veprimtaria e kompanisë është e ndërthurur me Staf tëkualifikuar dhe punëtore terreni. 

 

Qëndrimi i Audituesit Shtetërorë të KLSH:  

Përsa i përket pagesës ëshëtë e vërtetë që ju jeni paguar për shërbimet (m2, Ton) por nuk ka asnjë zë shërbimi që 

nuk është paracaktuar vlera pa përllogaritur vlerën e fuqisë punëtore + sigurime shoqërore/shëndetësore dhe 

normën e fitimit. Në opinionin e grupit të auditimit (referuar: Specifikimeve Teknike, Dokumenteve të Tenderit 

dhe Kontratës nr. 10299 prot., datë 31.12.2020), tre janë elementët e shërbimit (1. 

Mjete/Makineri/Pajisje/Materiale/Vegla pune e veshjembathje; 2. Fuqi punëtore e 3. Sipërfaqe ku kryhet shërbimi), 

që janë detyrimisht të zbatueshëm për realizimin e shërbimit. 
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Grupi i auditimit i është referuar përllogaritjes së vlerës së kontratës dhe deklarimeve të BOE në lidhje me 

realizimin e shërbimit. 

Ju shpreheni: “Shërbimi i pastrimit mund të kryhet me paisje moderne të cilat reduktojnë fuqinë punëtore.”, në 

Specifikimet Teknike “Rregulla për tu zbatuar” pika 1 sanksionohet: “Të gjitha makineritë teknollogjike që do 

përdoren për zbatimin e kësaj kontrate duhet të jenë në përputhje me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve të 

përcaktuara në kapitullin“Specifikimet teknike”,pjesë përbërësee dokumentave të tenderit.” 

Pra përllogaritja e vlerës së 11 llojeve të shërbimeve i korespondon një numër i përcaktuar fuqie punëtore (sipas 

numrit të zërave të shërbimit: 1. 25 punëtor; 2. 8 punëtor ; 3. 1 punëtor; 4. 5 punëtor; 5. 4 punëtor; 6. 1 punëtor; 

7. 1 punëtor; 8. 2 punëtor;9. 1 punëtor; 10. 8 punëtor; 11. 4 punëtor pra gjithsej 60 punëtor). 

Ju nuk keni deklaruar asnjëherë zvendësimin e makinerive me “paisje moderne”, deklarat që duhej të miratohej 

nga AK Bashkia Lushnje.  

Pretendimi ijuaj është i pranueshëm vetëm nëse: janë të punësuar: Inxhinere Mekanik, Mjedisi, Ndërtimi,Agronom, 

Jurist etj, për realizimin e shërbimit sipas 11 zërave të shërbimit. Pra ju keni përdor profesionet e sipërcituara për 

“Fshirje ..”, “Heqje e mbeturinave..”, “Transportimi i mbetjeve..”, “Lagija..” apo “Sistemim i mbeturinave”. 

Për sa i përket shërbimit, argumentimi i ardhur nëpërmjet observacionit merret në konsideratë në lidhje me 

nënshkrimin e situacioneve nga Supervizori dhe dhe Drejtori i Shërbimeve Publike, pa zbatuar detyrimet që 

rrjedhin nga DT, Specifikimet dhe kontrata e nënshkruar. Sa më sipër, ky pretendim merret në konsideratë 

pjesërisht. 

 

Nga auditimi i situacioneve mujore, specifikimeve teknike, DT, listë pagesat e paraqitura nga OE 

“L.” SHPK, (muajt Janar- Prill 2021) dhe kontratës së zbatimit të shërbimit, analizës së çmimit të 

ofertës fituese si dhe detyrimin për paraqitjen çdo ditë (365 ditë në vit) në punë OE “L.” SHPK, 

minimalisht 60 (gjashtëdhjetë) punonjës, rezulton diferenca në numrin e punonjësve që paguhen 

nga Autoriteti Kontraktor por që nuk janë prezent në shërbimin “Pastrimi dhe largimi i mbetjeve 

urbane”Bashkia Lushnje, në përputhje me preventivin e hartuar nga projektuesi, specifikimet 

teknike e kontratën e nënshkruar, duke shkaktuar përdorimin pa ekonomicitet të buxhetit të shtetit 

dhe njësisë vendore në vlerën 2,757,609.38 lekë pa TVSH. 

a. Për muaj Janar 2021, në listë prezencat e paraqitura në SPE nga OE “L.” SHPK, konstatohet 

që: Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit, persona me profesione që nuk përfshihen 

në përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katërmbëdhjetë) punonjës nga 63 gjithsej 

në listë pagesat që janë me profesione nuk përllogariten në realizimin e shërbimit (Inxhinier 

Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agranom; Banakier; Arkëtar; Roje 

parkimi; Konsulent për sipërmarrjen; Kamarier; Ekonomist). 

- Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Janar 2021, është realizuar me 49 punonjës, 11 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,616,104 lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,953,151.60 lekë pa TVSH. OE “L.” SHPK, ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetëspër shërbimin e muajin Janar 2021, vlerën 662,952.40 lekë pa TVSH. 

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 65, datë 09.02.2021 janë likuiduar 4,339,324.80 lekë me TVSH. 

b. Për muaj Shkurt 2021, në listë prezencat e paraqitura në SPE nga OE “L.” SHPK, konstatohet 

që: Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit, persona me profesione që nuk përfshihen 

në përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katërmbëdhjetë) punonjës nga 61 gjithsej 

në listë pagesën e muajit Shkurt 2021.  

- Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Shkurt 2021, është realizuar me 47 punonjës, 13 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,616,104.17 lekë pa TVSH, janë likuiduar 3,598,641 lekë pa TVSH.  
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(Situacioni fillestar i paraqitur nga administratori i OE është 3,616,104 lekë pa TVSH, është 

zbritur zëri “Fshirje e rrugëve mekanike” për data 8, 11 dhe 15.02.2021, me sipërfaqe totale 

156,862.50 m2, për arsye se automjeti është me defekt. Procesverbali i datës 28.02.2021) 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,818,935.45 lekë pa TVSH.  

OE “L.” Shpk, ka përfituar pa dokumentacion tekniko ligjor mbështetës për shërbimin gjatë muajit 

Shkurt 2021, 779,705.55 lekë pa TVSH. 

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 153, datë 17.03.2021, janë likuiduar 4,247,593 lekë me TVSH. 

c. Për muaj Mars 2021, në listë prezencat e paraqitura nga OE “L.” SHPK, konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit, persona me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katërmbëdhjetë) punonjës nga 63 gjithsej në 

listë pagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agronom; 

Banakier; Arkëtar; Roje parkimi; Konsulent për sipërmarrjen; Kamarier; Ekonomist). (Situacioni 

fillestar i paraqitur nga administratori i OE është 3,616,104 lekë pa TVSH, është zbritur zëri 

“Fshirje e rrugëve mekanike” për datat 8, 11 dhe 15.02.2021, me sipërfaqe totale 156,862.50 m2, 

për arsye se automjeti është me defekt. Procesverbali i datës 28.02.2021) 

(Situacioni fillestar i paraqitur nga administratori i OE është 3,616,104 lekë pa TVSH, është 

zbritur zëri “Fshirje e rrugëve mekanike” për datat 15 dhe 16.03.2021, me sipërfaqe totale 

52,124.60 m2, për arsye se këto ditë kanë rënë shi. Procesverbali i datës 31.03.2021). 

-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Mars 2021, është realizuar me 49 punonjës, 11 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,539,661 lekë pa TVSH. (Situacion fillestar i paraqitur nga OE “L.” SHPK është në vlerën 

3,616,104 lekë pa TVSH, është hequr zëri “Fshirje me fshesë natën” në datat 15 e 16 Mars 2021 

me sipërfaqe 521,245.60 m2, pasi këto ditë ka pasur reshje shiu). 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të numrit të punonjësve të domosdoshëm për 

realizimin e shërbimit është 2,890,723.15 lekë pa TVSH.  

OE “L.” SHPK, ka përfituar pa dokumentacion tekniko ligjor mbështetës për shërbimin gjatë 

muajit Mars 2021, 648,937.85 lekë pa TVSH. 

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 204, datë 20.04.2021, dhe Urdhër Shpenzimit nr. 231, datë 

22.04.2021, janë likuiduar respektivisht 2,247,593.20 dhe 2,000,000 lekë me TVSH. 

d. Për muaj Prill 2021, në listën prezencat e paraqitura nga OE “L.” SHPK, konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit, persona me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katërmbëdhjetë) punonjës nga 62 gjithsej në 

listëpagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agranom; 

Banakier; Arkëtar; Roje parkimi; Konsulent për sipërmarrjen; Kamarier; Ekonomist). 
-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Prill 2021, është realizuar me 48 punonjës, 12 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 1,133,375,67 lekë pa TVSH (nga data 01.04 - 10.04.2021) (Situacion fillestar i paraqitur nga 

OE “L.” SHPK është në vlerën 12,211,825 lekë pa TVSH). 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve që nevojiten për realizimin e 

shërbimit është 1,105,965.52 lekë pa TVSH.OE “L.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin gjatë muajit Prill 2021, 226,689.53 lekë pa TVSH.  

-Referuar Urdhër shpenzimit nr. 278, datë 14.05.2021, janë likuiduar1,360,050.80 lekë me TVSH. 

-Kontrata shtesë nr. 1872 prot., datë 09.03.2021, me BOE “L.” SHPK & “H.” SHPK me vlerë 

2,875,605.20 lekë me TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021. 
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e. Për muaj Prill-Maj 2021(13 Prill- 31 Maj)në listë prezencat e paraqitura nga OE “L.” SHPK 

konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit, persona me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 14 (katërmbëdhjetë) punonjës nga 63 gjithsej në 

listë pagesat (Inxhinier Mekanik; Inxhinier Mjedisi; Xhenerik 2; Jurist; Teknik Agronom; 

Banakier; Arkëtar; Roje parkimi; Konsulent për sipërmarrjen; Kamarier; Ekonomist). 
-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Prill - Maj 2021, është realizuar me 49 punonjës, 

11 më pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar 

situacionit është 2,396,320.83 lekë pa TVSH, janë likuiduar 2,396,313lekë pa TVSH. (Nga data 

13.04 - 31.05.2021). 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve që nevojiten për realizimin e 

shërbimit është 1,956,995.35 lekë pa TVSH.OE “L.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin gjatë muajve Prill 2021- Maj, 439,324.05 lekë pa TVSH. 

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 406, datë 28.07.2021, dhe Urdhër Shpenzimit nr. 407, datë 

28.07.2021, janë likuiduar respektivisht 3,309,131.26 lekë me TVSH. 

Shënim: Emrat në listë pagesë që nuk përfshihen në profesionet e realizimit të shërbimit. 
(O. Sh. Drejtor Ekzekutiv në punime publike; Xh. H. e E. Ll. Xhenerik; D. I. Kamarier; .L. Sh. Banakier; R. A. Arkëtare 

zyre; M. Sh. Konsulent për sipërmarrjen; S. I. Roje parkimi; A. B. Teknik Agranom; P. Gj. Inxhinier për ndërtesa dhe 

punime publike; K. O. Inxhinier Mjedisi/Drejtim Energjitikë; L. Sh. Juriste; E. D. Inxhinier Mekanik dhe V. S. 

Ekonomist.) 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z.E. K. me detyrë 

Drejtori i Shërbimeve Publike dhe z. K. Ç. supervizor i kontratës së shërbimit. 
 

2. “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”. 

Në deklaratë e operatorit ekonomik pjesëmarrës në procedurën e prokurimit publik që do të 

zhvillohet në datë 21.5.2021, nga Autoriteti Kontraktor Bashkia Lushnje me objekt “Shërbimi i 

pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane ne Bashkinë Lushnje” me fond limit 31,409,034 lekë 

pa TVSH. 

1. Drejtues Teknik të punimeve në objekt do të jetë inxhinieri Dh. M. i cili është i përfshirë në 

licencën e shoqërisë. 

2. Inxhinieri Dh. M. do të jetë i pranishëm për gjatë gjithë afatit të zbatimit të objektit të kontratës. 

Data e dorëzimit të deklaratës 21.05.2021. 

Në fakt drejtuesi Teknik të punimeve Dh. M. nuk figuron në listë pagesat e paraqitura. 

Ngarkoj Inxhiniere V. K. T. e cili është i përfshirë në licencën e shoqërisë përgjegjëse për çështjet 

e sigurisë e të shëndetit në punë e specializuar për zbatimin e masave mbrojtëse dhe parandaluese. 

Bashkangjitur do të gjeni dokumentacionin e Inxhiniere V. K. T. 

Nga ana e grupit të auditimit u kërkuan patentat e shoferëve që realizojnë pastrimin me makinat 

dhe makineritë dhe u paraqitën patenta e: A. K., A. K., A. H., A. T., G. Xh., A. Ç., dhe J. P. 

-Nga auditimi i listë pagesave të paraqitur si punonjës që kryejnë shërbimin e pastrimit në bashkinë 

Lushnje punonjës që figurojnë në listë pagesat e OE “R.” SHPK para se të nënshkruante kontratën 

e sipërcituar. Në opinionin e grupit të auditimit këta punonjës nuk punojnë në territorin e bashkisë 

Lushnje[6 (gjashtë) punëtor krahu mirëmbajtje rruge, 1(një) Fshestare rruge, 1 (një) Punëtor 

pastrimi dhe G. D. është shënuar dy here në listpagesë si përgjegjë dhe punëtor pastrimi]. 

Me arsyetimin që; në ekstraktin Historik OE “R.” SHPK, me zyrë qendrore në Tiranë, nuk 

rezulton të ketë Nipt sekondar në Lushnje dhe në opinionin e grupit të auditimit është pothuaj e 

pamundur që një punonjës pastrimi të vijë nga një distancë e konsiderueshme çdo ditë, u kërkua 

dokumentacion për punonjës në listë prezencat e paraqitura, që konsiderohen fiktiv. 
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1. Për z. G. D. u paraqit kontrata individuale e punës datë 14.08.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtor pastrimi”, ku nga karta e identiteti është banor i Lushnjes. Në listë pagesat e paraqitura 

nga OE “R.” SHPK, figuron në dy pozicione pune “Përgjegjës” dhe “Punëtor pastrimi”. Sipas listë 

pagesës së paraqitur me kodin 7231.06, i referohet profesionit “Mekanik automjetesh”, sipas 

Vendimit nr. 514, datë 20.9.2017, “Për miratimin e listës kombëtare të profesioneve (LKP), të 

rishikuar”.  

2. Për z. N. J. u paraqit kontrata individuale e punës datë 04.03.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtor mirëmbajtje”, ku nga karta e identiteti është banor i Korçës. 

3.Për znj. F. B. u paraqit kontrata individuale e punës datë 03.11.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtore pastrimi”, ku nga karta e identiteti është banore e Pogradec. 

4 Për z. N. V. u paraqit kontrata individuale e punës datë 07.01.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtor mirëmbajtje”, ku nga karta e identiteti është banor i Korçës. 

5. Për z. A. M. paraqit kontrata individuale e punës datë 07.01.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtor mirëmbajtje”, ku nga karta e identiteti është banor i Lekas, i Korçë. 

6. Për z. S. M. u paraqit kontrata individuale e punës datë 08.03.2021, për pozicionin e punës 

“Punëtor pastrimi”, ku nga karta e identiteti është banor i Pogradecit. 

 

Kontratat (Sipërmarrjes, mbikëqyrjes). 

-Objekti i mësipërm është kryer sipas Kontratës me nr. 5683 prot., datë 09.08.2021 me objekt 

“Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje” viti 2021, 

e lidhur ndërmjet Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik 

“R.” SHPK përfaqësuar nga administrator z. L. K. Vlera e reduktuar e kontratës deri në datë 

31.12.2021, (në përputhje me preventivin e punimeve për të gjitha operacionet e punës) është 

19,492,482.10 (nëntëmbëdhjetëmilion e katërqind nëntëdhjetë e dy mijë e katërqind e tetëdhjetë e 

dy pikë një) lekë meTVSH dhe 16,243,735.10 (gjashtëmbëdhjetë  milion e dyqind dyzetë e tre mijë 

e shtatëqinde tridhjetë e pesë  pikë një) lekë pa TVSH. 

Operatori Ekonomik do të kryejë shërbimin e sipërcituar duke filluar nga data 09.08.2021, deri 

më datë 31.12.2021. 

 
10. Zbatimi i Kontratës së shërbimit me objekt: “Pastrimi i qytetit dhe largimi i mbetjeve urabane”,Bashkia 

Lushnje. Viti 2021 

14. Lidhja e kontratës 

Nr. 5683 Prot.,datë 09.08.2021 

 

15. Vlera e kontratës  

19,492,482.10 lekë me TVSH 

OE fitues “L.” SHPK  

16.Likuiduar: 

Situacione mujore, hollësisht  në 

fund të Aktit të Konstatimit 

17- Situacioni Përfundimtar 

 

18. Afati i kontratës në dite 

Fillimi i shërbimit: 09.08.2021 

Përfundimi shërbimit më datë 

31.12.2021 

19. Zgjatja e kontratës   

Shtesë kontrate nr. 7104 Prot., 

datë 09.08.2021, nga data 

09.08.2021 – 31.12.2021 

20. Mbikëqyrësi i shërbimit 

K. Ç. 

    

Shtesa e kontratës me nr. 7104 prot., datë 28.09.2021, për kontratën me objekt: “Shërbimi i 

pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”, viti 2021, e lidhur 

ndërmjet Bashkisë Lushnje përfaqësuar nga Kryetarja znj. E. S. dhe Operatorit Ekonomik “R.” 

SHPK përfaqësuar nga administrator z. L. K. Çmimi e kontratës është 1,446,681.60 (një milion e 

katërqind e dyzetë e gjashtë mijë e gjashtë qind e tetëdhjetë e një pikë gjashtë) lekë me TVSH. 

Afati i kontratës mbetet i njëjtë me nr. 5683 prot., datë 09.08.2021, duke filluar nga data 

09.08.2021, deri më datë 31.12.2021. 
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-Shtesa e kontratës është pasojë e situatës emergjente (rënies se zjarrit) në vendgrumbullimin e 

mbetjeve të Bashkisë Lushnje. Kjo shtesë kontrate mbështetet në Ligjin nr. 139/2015, “Për 

vetëqeverisjen vendore” indryshuar, neni 23, pika 10, Urdhri i Kryetares së Bashkisë nr. 151, me 

nr. 6443 prot., datë 09.09.2021, “Për përballimin e situatës emergjente si pasojë e rënies së zjarrit, 

në vendgrumbullimin e mbetjevetë ngurta urbane”, shkresës me nr. 6464 prot., datë 10.09.2021, 

drejtuar Prefektit të qarkut Fier, shkresës menr. 6463 prot., datë 10.09.2021, drejtuar Agjencisë 

Kombëtare për Mbrojtjen Civile pranë Ministrisë së Mbrojtjes, kërkesës për bashkëpunim nr. 6401 

prot., datë 09.09.2021, drejtuar Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë dhe shkresës nr. 5572 

prot., datë 02.07.2020, dërguar nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë me nr. 5586 prot.,datë 

24.07.2020, në Bashkinë Lushnje. 

-Objekti i këtij amendimi kontrate është ndryshimi i vlerës së kontratës së shërbimit të Pastrimit 

në Bashkinë Lushnje nr. 5683 prot., datë 09.08.2021, për furnizimin me karburant të mjeteve të 

Sipërmarrësit për transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi fillestar për në Landfillin 

e ri pranë fshatit Vërri tek Ura Mbrostar. 

-Në arsyetimin e grupit të auditimit nga shtesa e përllogaritur në amendimin e kontratë në 

ndryshimin e vlerës së kontratës së shërbimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi 

i mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje” viti 2021 nr 5683 prot., datë 09.08.2021, për 

furnizimin me karburant të mjeteve të sipërmarrësit për transportimin e mbetjeve urbane nga 

vendgrumbullimi fillestar për në landfillin e ri pranë fshatit Vërri tek Ura Mbrostar, duhej të zbritej 

vlera e zërit nr. 8, të shërbimit “Sistemim i mbetjeve në vend depozitim” nga 09.08.2021, deri më 

datë 31.12.2021, pasi ky zë shërbimi nuk realizohet me hyrjen në fuqi të shtesës së kontratës. 

Referuar zërit të shërbimit “Sistemim i mbetjeve në vend depozitim” nga data 09.08.2021, deri 

më datë 31.12.2021, janë likuiduar nga AK Bashkia Lushnje duke shkaktuar përdorimin pa 

ekonomicitet të buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 520,000 lekë pa TVSH përfituar 

padrejtësisht nga OE “R”. 

Për sa më sipër mban përgjegjësi Grupi i punës: E. K., I. S., F. H., J. H. e E. K. 

Referuar Specifikimeve Teknike dhe zërave të shërbimit në përllogaritjen e fondit limit nga K...: 

Aktivitetet që do të kryhen për realizimin e pastrimit të territorit në bashkinë Lushnje janë: Grupi 

i punës: E. K., I. S., F. H., J. H. e E. K. 

1.“Fshirja me fshesë natën e rrugëve dhe blloqeve të banimit në gjithë qytetin”, në sipërfaqen prej 

260,622.79 m2, (25 punëtor). 

2.“Fshirja me fshesë ditën e rrugëve dhe shesheve në gjithë qytetin”, në sipërfaqen prej 

154,882.17 m2, (8 punëtor). 

3.“Fshirja me mjet teknologjik” për sipërfaqen prej 52 287.5 m2, (1 punëtor). 

4.“Heqja e mbeturinave nga pikat e grumbullimit me kontenierë metalikë në gjithë qytetitn”, (5 

punëtor). 

5.“Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetëshkarkues nga pikat e 

grumbullimit deri në vend depozitim”, (4 punëtor). 

6. “Lagija e rrugëve me autoboot”(Lagia e parë me një sipërfaqe prej 108,098.8702 m2; Lagia e 

dytë me një sipërfaqe prej 150,140.4338 m2) Gjithsej një sipërfaqe prej 258,239.304 m2, (1 

punëtor). 

7.“Lagija speciale e rrugëve”(Për sipërfaqen prej 52,287.50 m2), (1 punëtor). 

8. “Heqja e mbetjeve solide nga pikat e grumbullimit të mbetjeve në qytet me miniskuadrën e 

pastrimit”, (2 punëtor). 

9. “Sistemimi i mbeturinave urbane në vend depozitimin e tyre”, (1 punëtor). 
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10.“Heqja e mbetjeve nga pikat e grumbullimit me kontenierë metalikë në gjithë sipërfaqen e 

njësive administrative të territorit të Bashkisë Lushnje.”,(8 punëtor). 

11.“Transportimi i mbetjeve me mjet teknologjik dhe automjet vetëshkarkues nga pikat e 

grumbullimit deri në vend depozitimet e njësive”,(4 punëtor). 

Nga grupi i auditimit u morr në konsideratë listë prezenca e paraqitura nga administratori i OE 

punësimi për muajt Janar, Shkurt, Mars e Prill paraqitur në procedurën e prokurimit 2021, dhe 

listë prezenca e punonjësve Gusht-Dhjetor 2021 paraqitur nga OE “R.” SHPK. 

-Referuar nenit 8, të kontratës nënpikës 8.4, “Kontraktuesi është i detyruar të sigurojë të gjithë 

punonjësit në përputhje me legjislacionin në fuqi”. 

-Në përllogaritje e kostos të pastrimit të 11 (njëmbëdhjetë) zërat e shërbimit kanë në bazë koston 

e fuqisë punëtore (paga, sigurimet, veshjet dhe veglat/pajisjet e punës). 

-Në pikën 11.5, të nenit 11, të kontratës nr. 10299 prot., datë 31.12.2020, citohet: “Kontraktuesi 

duhet të ketë në terren numrin e punonjësve të përcaktuara në DT pra 65 (gjashtëdhjetë e pesë) 

punonjës, në fakt në DT janë kërkuar 60 (gjashtëdhjetë) punonjës”. 

 

Për sa është trajtuar në këtë pjesë të Raporti Përfundimtar të Auditmit, nga subjekti i audituar 

është paraqitur observacioni nga përfaqsuesi (administrator) i OE z. L. K., me shkresën e 

protokolluar me nr. 513/10 prot., datë 27.09.2022, në KLSH.  

Pretendimi i subjektit: 

Ju sqarojme se: 

Në përllogaritjen e numrit të punonjësve të kërkuar në DT janë kërkuar një nr. punonjësish prej 

60 ne total ku përfshihen edhe 7 punonjësit sipas profesioneve Drejtues Teknik, Inxhinier 

Mjedisi, Mbikqyrës pastrimi, Mekanik, Mjek, Asisten Llogaritar, Roje etj.,. Përsa i përket 5 

punonjësve që nuk janë banorë të Lushnjes dhe nuk llogariten si puntorë të kësaj kontrate, nuk 

e kuptojmë këtë pretendim dhe nuk gjejmë asnjë bazë ligjore apo pengese të tillë në Republikën 

e Shqipërisë, Legjislacioni Shqiptar nuk kufizon asnjë shtetas që është banor në një qytet, të 

shkojë të punonjë në një qytet tjetër të këtij shteti. Gjithashtu në dosjen e realizimit të shërbimit 

të pastrimit për secilin nga muajt Gusht 2021-Dhjetor 2021 ndodhet procesverbali i mbajtur 

nga ana e Bashkisë Lushnje ku shprehet qartësisht për secilin nga muajt që shërbimi i pastrimit 

është kryer 100% sipas kontratës.  

Së fundmi nuk kuptojmë llogjikën e grupit të auditimit që vlerëson shërbimin e pastrimit mbi 

bazën e nr. të punonjësve, përveçse nr. i puntorëve ka qënë sipas kontratës, shërbimi i pastrimit 

është kryer 100% pa mangësi. Në asnjë rast nuk kemi njoftim apo ankesë për mangësi në 

kryerjen e shërbimit përkundrazi kemi qënë 100% të angazhuar dhe përkushtuar për të realizuar 

këtë shërbim. 

 

Qëndrimi i Audituesit Shtetërorë të KLSH:  

Në numrin 60 të punonjësve që realizojnë shërbimin nuk përfshihen profesionet: Inxhinier 

Mjedisi, Mbikqyrës pastrimi, Mekanik, Mjek, Asisten Llogaritar, Roje etj., (në përllogaritje e 

vlerës së 11 llojeve të shërbimeve i korespondon një numër i përcaktuar fuqie punëtore, sipas 

numrit të zërave të shërbimit: 1. 25 punëtor; 2. 8 punëtor ; 3. 1 punëtor; 4. 5 punëtor; 5. 4 

punëtor; 6. 1 punëtor; 7. 1 punëtor`; 8. 2 punëtor;9. 1 punëtor; 10. 8 punëtor; 11. 4 punëtor pra 

gjithsej 60 punëtor). 

Në opinionin e grupit të auditimit (referuar: Specifikimeve Teknike, Dokumenteve të Tenderit 

dhe kontratës nr. 7104 prot., datë 28.09.2021), tre janë elementët e shërbimit (1. 
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Mjete/Makineri/Pajisje/Materiale/Vegla pune e veshjembathje; 2. Fuqi punëtore e 3. Sipërfaqe 

ku kryhet shërbimi), që janë detyrimisht të zbatueshëm për realizimin e shërbimit. 

Grupi i auditimit i është referuar përllogaritjes së vlerës së kontratës dhe deklarimeve të BOE 

në lidhje me realizimin e shërbimit. 

Ju shpreheni: “Shërbimi i pastrimit mund të kryhet me paisje moderne të cilat reduktojnë fuqinë 

punëtore”, në Specifikimet Teknike “Rregulla për tu zbatuar” pika 1 sanksionohet: “Të gjitha 

makineritë teknollogjike që do përdoren për zbatimin e kësaj kontrate duhet të jenë në përputhje 

me të dhënat teknike dhe specifike të mjeteve të përcaktuara në kapitullin“Specifikimet teknike”, 

pjesë përbërëse e dokumentave të tenderit”. 

Pra përllogaritja e vlerës së 11 llojeve të shërbimeve i korespondon një numër i përcaktuar fuqie 

punëtore (sipas numrit të zërave të shërbimit: 1. 25 punëtor; 2. 8 punëtor; 3. 1 punëtor; 4. 5 

punëtor; 5. 4 punëtor; 6. 1 punëtor; 7. 1 punëtor`; 8. 2 punëtor;9. 1 punëtor; 10. 8 punëtor; 11. 

4 punëtorpra gjithsej 60 punëtor). 

Arsyetimi i grupit të auditimit është i mbështetur në realitetin që: Punëtorët e pastrimit nuk 

mund të realizojnë shërbimin duke qënë banor të Korçës dhe Pogradecit në Lushnje (referuar 

shpërblimit dhe jetësës) aq më keq të ushtrojnë profesionin në më shumë se një vend. 

Pretendimi ijuaj është i pranueshëm vetëm nëse janë të punësuar: Inxhinere Mekanik, Mjedisi, 

Ndërtimi,Agronom, Jurist etj., për realizimin e shërbimit sipas 11 zërave të shërbimit. Pra ju 

keni përdor profesionet e sipërcituara për “Fshirje ..”, “Heqje e mbeturinave..”, “Transportimi 

i mbetjeve..”, “Lagija..” apo “Sistemim i mbeturinave”. 

Për sa i përket shërbimit, argumentimi i ardhur nëpërmjet observacionit merret në konsideratë 

në lidhje me nënshkrimin e situacioneve nga Supervizori dhe dhe Drejtori i Shërbimeve Publike, 

pa zbatuar detyrimet që rrjedhin nga DT, Specifikimet dhe kontrata e nënshkruar. Sa më sipër, 

ky pretendim merret në konsideratë pjesërisht. 
 

Nga auditimi i situacioneve mujore, specifikimeve teknike, DT, listë prezencat mujore e paraqitura 

nga OE “R.” SHPK (muajt Gusht- Dhjetor 2021) dhe kontratën e zbatimit të shërbimit, analizës 

së çmimit të ofertës fituese si dhe detyrimin për paraqitjen çdo ditë (365 ditë në vit) në punë OE 

“R.” SHPK minimalisht 60 (gjashtëdhjetë) punonjës, rezulton diferenca në numrin e punonjësve 

që paguhen nga Autoriteti Kontraktor por që nuk janë prezent në shërbimin “Pastrimi dhe largimi 

i mbetjeve urbane”Bashkia Lushnje, në përputhje me preventivin e hartuar nga projektuesi, 

specifikimet teknike e kontratën e nënshkruar, me duke shkaktuar përdorimin pa ekonomicitet të 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 2,925,859.62 lekë pa TVSH. 

a. Për muaj Gusht 2021, në listë prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK janë 60 punonjës 

gjithsej konstatohet që: Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit me profesione që nuk 

përfshihen në përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtatë) punonjës (Drejtues 

Teknik Ing. Mjedisi, Mbikëqyrës pastrimi, Përgjegjës, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek) 

dhe 7 (shtatë) punonjës pastrimi që nuk janë banorë të Lushnjes. 

Në dosjen e realizimit të shërbimit gjendet: Relacion shoqërues mbi situacionin nr. 1, datë 

05.09.2021, (nënshkruar nga z. K. Ç. dhe përfaqësuesi i OE “R.” SHPK) konstatohet që: 

1. OE “R.” SHPK vazhdon të punojë vetëm me një pjesë të makinave që nga dita e fillimit të punës. 

Mungojnë makinat si më poshtë: Nga 8 (tetë) makina teknologjike janë vetëm 5 (pesë)Makina për 

larjen speciale nuk ka ardhur ende. 

2. Në bazë të verifikimeve në terren rezulton se shërbimi i pastrimit në Njësitë Administrative është 

kryer 50% sipas kontratës. 
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3. Për sa i përket lagies së rrugëve makina ka filluar punë në datë 16.08.2021, dhe ka kryer vetëm 

13 ditë punë sepse një ditë ka qenë me shi dhe një ditë tjetër makina ka qenë me defekt. 

4. Për fshirjen e rrugëve makina teknologjike ka filluar punë në datë 24.08.2021. 

5. Larja speciale e rrugëve nuk është kryer fare. 

Për proceset e pakryera plotësisht kontraktorit i janë zbritur nga shuma totale vlerat përkatëse në 

lekë. 

- Për periudhën 10.08.2021 -31.08.2021, janë faturuar 2,630,865.11 lekë pa TVSH (3,157,038.14 

lekë me TVSH). 

-Janë likuiduar 2,320,952.74 lekë pa TVSH (2,785,143.29 lekë me TVSH). 

-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Gusht 2021, (nga data 10.08.2021-deri më datë 

31.08.2021) është realizuar me 46 punonjës, 14 më pak se numri i përllogaritur për realizimin e 

kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit është 2,630,865.11lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,016,996.58 lekë pa TVSH.OE “R.” SHPK, ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin në muajin Gusht 2021, vlerën 303,965.16 lekë pa TVSH 

(613,868.53 -309,903.37). 

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 591, datë 11.10.2021, janë likuiduar 2,785,143.29 lekë me 

TVSH. 

b.Për muaj Shtator 2021, në listë prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike (Drejtues Teknik Ing. Mjedisi, Mbikëqyrës 

pastrimi, Përgjegjës, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek) dhe 5 (pesë) punonjës pastrimi që 

nuk janë banorë të Lushnjes, një punonjës nuk figuron në Listë pagesën e Kontributeve të 

Sigurimeve Shoqërore. 

Në dosjen e realizimit të shërbimit gjendet: Relacion shoqërues mbi situacionin nr. 2, datë 

06.10.2021, (nënshkruar nga z. K. Ç. dhe kontraktori OE “R.” SHPK) konstatohet që: 

1. Subjekti vazhdon të punojë vetëm me një pjesë të makinave që nga dita e fillimit tëpunës. 

Mungojnë makinat si më poshtë: 

Nga 8 (tetë) makina teknologjike janë vetëm 6 (gjashtë). 

Makina për larjen speciale nuk ka ardhur ende 

2. Në bazë të verifikimeve në terren rezulton se shërbimi i pastrimit në NjësitëAdministrative është 

kryer 100% sipas kontratës. 

3. Për fshirjen e rrugëve makina teknologjike ka dalë vetëm një herë. 

4. Larja e rrugëve është kryer plotësisht. 

Për proceset e pakryera plotësisht kontraktorit i janë zbritur nga shuma totale vleratpërkatëse në 

lekë. 

- Për periudhën 01.09.2021 -31.09.2021, janë faturuar 3,566,965.75 lekë pa TVSH (4,280,358.84 

lekë me TVSH). 

- Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Shtator 2021, është realizuar me 48 punonjës, 12 

më pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,566,965.75lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,853,572.60 lekë pa TVSH.OE “R.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin në muajin Gusht 2021, vlerën 713,393.15 lekë pa TVSH.  

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 605, datë 14.10.2021, janë likuiduar 4,280,358.84 lekë me 

TVSH. 
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-Janë likuiduar 3,566,965.70 lekë pa TVSH (4,280,358.84 lekë me TVSH). 

c. Për muaj Tetor 2021, në listë prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK, konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtatë) punonjës (Drejtues Teknik Ing. 

Mjedisi, Mbikëqyrës pastrimi, Përgjegjës, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), dhe 5 (pesë) 

punonjës pastrimi që nuk janë banorë të Lushnjes. Një punonjës nuk figuron në Listëpagesën e 

Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore. 
Në dosjen e realizimit të shërbimit gjendet: Relacion shoqërues mbi situacionin nr. 3, datë 04.12.2021, 

(nënshkruar nga z. K. Ç. dhe kontraktori OE “R.” SHPK) konstatohet që: 

1. Subjekti vazhdon të punojë vetëm me një pjesë të makinave që nga dita e fillimit tëpunës. 

Mungojnë makinat si më poshtë: 

Nga 8 (tetë) makina teknologjike janë vetëm 6 (shtatë) pasi njëra është me difekt. 

2. Në bazë të verifikimeve në terren rezulton se shërbimi i pastrimit në NjësitëAdministrative është kryer 

100% sipas kontratës. 

3. Për fshirjen e rrugëve makina teknologjike kontraktori e ka realizuat plotësisht. 

-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Tetor 2021, është realizuar me 48 punonjës, 12 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,231,014.12lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,584,811.30 lekë pa TVSH.OE “R.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin në muajin Gusht 2021, vlerën 646,202.82 lekë pa TVSH.  

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 667, datë 15.11.2021, janë likuiduar 3,877,216.95 lekë me 

TVSH. 

d. Për muaj Nëntor 2021, në listëprezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtatë) punonjës (Drejtues Teknik Ing. 

Mjedisi, Mbikëqyrës pastrimi, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), një punonjës nuk figuron 

në Listë pagesën e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, 5 (pesë) punonjës pastrimi që nuk janë 

banorë të Lushnjes. 
Në dosjen e realizimit të shërbimit gjendet: Relacion shoqërues mbi situacionin nr. 4, (nënshkruar nga z. 

K. Ç. dhe kontraktori OE “R.” SHPK) konstatohet që: 

1. Subjekti vazhdon të punojë vetëm me një pjesë të makinave që nga dita e fillimit tëpunës. 

Mungojnë makinat si më poshtë: 

Nga 8 makina teknologjike janë vetëm 7. 

2. Në bazë të verifikimeve në terren rezulton se shërbimi i pastrimit në Njësitë Administrative është kryer 

100% sipas kontratës. 
3. Për fshirjen e rrugëve makina teknologjike ka dalë vetëm një herë. 

-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Nëntor 2021, është realizuar me 48 punonjës, 12 më 

pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,111,249.28 lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,488,999.42 lekë pa TVSH. OE “R.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës për shërbimin në muajin Gusht 2021, vlerën 622,249.86 lekë pa TVSH.  

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 748, datë 23.12.2021, janë likuiduar 3,733,499.15 lekë me 

TVSH. 

e. Për muaj Dhjetor 2021, në listë prezencat e paraqitura nga OE “R.” SHPK konstatohet që: 

Janë paraqitur si punonjës për shërbimin e pastrimit me profesione që nuk përfshihen në 

përllogaritjen e kostos dhe specifikimeve teknike 7 (shtatë) punonjës (Drejtues Teknik Ing. 
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Mjedisi, Mbikëqyrës pastrimi, Mekanik, Asistent llogaritar, Roje e Mjek), një punonjës nuk figuron 

në Listë pagesën e Kontributeve të Sigurimeve Shoqërore, 5 (pesë) punonjës pastrimi që nuk janë 

banorë të Lushnjes. 
Në dosjen e realizimit të shërbimit gjendet: Relacion shoqërues mbi situacionin nr. 5, datë 05.09.2021, 

(nënshkruar nga z. K. Ç. dhe kontraktori OE “R.” SHPK) konstatohet që: 

1. Subjekti vazhdon të punojë vetëm me një pjesë të makinave që nga dita e fillimit tëpunës. 

Mungojnë makinat si më poshtë: 

Nga 8 makina teknologjike janë vetëm 7 

2. Në bazë të verifikimeve në terren rezulton se shërbimi i pastrimit në Njësitë Administrative është kryer 

100% sipas kontratës. 

3. Për fshirjen e rrugëve makina teknologjike ka dalë vetëm një herë. 

-Realizimi i shërbimit të pastrimit për muajin Dhjetor 2021, është realizuar me 48 punonjës, 12 

më pak se numri i përllogaritur për realizimin e kontratës. Shërbimi i pastrimit referuar situacionit 

është 3,210,243.17 lekë pa TVSH. 

Përllogaritja e realizimit të kontratës, në varësi të punonjësve të domosdoshëm për realizimin e 

shërbimit është 2,568,194.54 lekë pa TVSH.OE “R.” SHPK ka përfituar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetëspër shërbimin në muajin Gusht 2021, vlerën 642,048.63 lekë pa TVSH.  

-Referuar Urdhër Shpenzimit nr. 29, datë 20.01.2022, janë likuiduar 3,852,291.80 lekë me TVSH. 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë shërbim rezultoi se i janë likuiduar pa dokumentacion 

tekniko ligjor mbështetës në vlerën 2,999,263.98 pa TVSH sipërmarrësit të shërbimit për fuqi 

punëtore që nuk merr pjesë në shërbimin e pastrimit, vlerë kjo e cila përbën përdorimin pa 

ekonomicitet të buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.  

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z.E. K. me detyrë 

Drejtori i Shërbimeve Publike dhe z. K. Ç. supervizor i kontratë së shërbimit. 

 

3. Zbatimit të punimeve në objektin: “Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj”, Bashkia 

Lushnje. 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 9439 prot., datë 

06.12.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari z. 

F. T. dhe Operatorit Ekonomik “G.C.”  Shpk, me përfaqësues z. P. B. me licencë profesionale 

NZ2309/10, datë 06.12.2018. 

Vlera e kontratës është 23,124,571 (njezet e tre milion e njëqind e njëzet e katër mijë e pesëqind e 

shtatëdhjetë e një) lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore 

63 (gjashtëdhjetë e tre) ditë nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve dhe hyrja në kantierin e 

ndërtimit. Periudha e garancisë të punimeve 24 muaj. 

 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit sipas aktit me nr. 9209 prot., datë 26.11.2018, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi OE “G.” SHPK me përfaqësues z. G. B., me nr. licence 

M......, për mbikëqyrje kolaudim punimesh, dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 242,806.80 

(dyqind e dyzet e dy mijë e tetëqind e gjashtë pikë tetë) lekë me TVSH. 

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit sipas aktit me nr. 2290 prot., datë 19.03.2019, është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me “M.” SHPK përfaqësuar z. P. M. me vlerë të kontratës së 

shërbimit 33,600 (tridhjetë e tre mijë e gjashtëqind) lekë me TVSH. 

Projekt preventivi 
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Projekt preventivi i objektit është hartuar nga Drejtoria e Planifikimit te Territorit me nr. licence 

K.....,nr. liçense A.......,nr. liçense K......., në vitin 2018.  
 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet sipas njoftimeve përkatëse kanë 

nisur me datë 06.12.2018, dhe kanë përfunduar më datë 11.03.2019, brenda afatit të parashikuar 

në kontratë. 

Është bërë akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit në datën 06.12.2018, sipas të cilit “...nga 

verifikimi në vend i sheshit, u konstatua se sheshi është i lirë dhe sipërmarrësi i punimeve merr në 

dorëzim sheshin e punimeve për realizimin e kontratës..”.  

Punimet kanë përfunduar më datë 11.03.2019, janë marrë në dorëzim paraprak më datë 

22.03.2019. Garancia e punimeve është 24 Muaj. 

 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 
4.  Zbatimi i Kontratës së Punimeve: “Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj” 

14. Lidhja e kontratës 

nr. 9439 Prot., datë 06.12.2018 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

23,124,571 OE fitues “ G.”  SHPK 

16. Likuiduar lekë 

23,124,508 lekë 

17- Situacioni Përfundimtar  

-Vlera  me TVSH 23 124 508lekë 

-Vlera pa TVSH   19,270,476lekë 

18. Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 63  ditë,   Zbatuar ditë. 

Fillimi punimeve: 06.12.2018 

Përfundimi punimeve :11.03.2019 

19. Zgjatja e kontratës   

 nr. 944 Prot., datë  06.02.2019. 

30 ditë 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“G.” SHPK  

Licenca Nr:  

M...... 

Kontrata nr. 9209 Prot., 

datë 26.11.2018 

Vlera e Kontratës (me 

TVSH) 

242,806.8  

Likuiduar (me 

TVSH) 

242,806.8 leke 

21. Kolaudatori i punimeve 

  Emri  Mbiemri:  

“M.” SHPK 

Licenca Nr: 

M....... 

Kontrata nr. 2290 prot.,  

datë 19.03.2019 

Vlera e Kontratës (me 

TVSH) 

33 600 lekë 

Likuiduar (me 

TVSH) 

33,600lekë 

22. Akt Kolaudimi 
Datë 22.03.2019 

23. Akt i marrjes në dorëzim  datë 

22.03.2019 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 276,000 lekë pa TVSH. 
 

Tabela nr. 1 

 

Nr Zëri i punimeve Njësia 
Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

III Punime trotuari        

15 “F.V. Fidane pemë dekorative” copë 8,000 20 20 11 9 72,000 

VII Tabela rrugore e vizime        

42 
“F.V. tabela rrugore të ndryshme 

d=90cm” 
copë 51,000 6 6 2 4 204,000 

Total 276,000 

Diferencat e volumeve janë të argumentuara si më poshtë: 

III. Punime trotuari  

1. Zëri 15 “F.V. Fidane pemë dekorative”. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri është 20 copë. 

Në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 20 copë. Në 

librin e masave volumi i këtij zëri pune është 20 copë. Nga verifikimi në terren konstatohen vetë 

11 copë “F.V. Fidane pemë dekorative” “Blin”. Në fakt kjo sasi, është likuiduar për 20 copë “F.V. 
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Fidane pemë dekorative”, për pasojë vlera e 9 copë është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi 

i punimeve. 

VII. Tabela rrugore e vizime 
2. Zëri 42. “F.V. tabela rrugore të ndryshme d=90cm”. Në preventivin bazë sasia e këtij zëri 

është 6 copë. Në preventivin e rishikuar dhe situacionin përfundimtar ky zë pune figuron në sasinë 

6 copë. Në librin e masave volumi i këtij zëri pune është 6 copë. Nga verifikimi në terren 

konstatohen vetë 2 copë “F.V. tabela rrugore të ndryshme d=90cm”. Në fakt kjo sasi, është 

likuiduar për 6 copë, “F.V. tabela rrugore të ndryshme d=90cm”  për pasojë vlera e 4 copë është 

përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

 
Me shkresën nr. 66 prot., datë 20.07.2022 protokolluar në KLSH me nr. 6507/2, datë 25.07.2022, Mbikëqyrës i 

punimeve “G.” SHPK përfaqësuar nga Ing. G.B. dhe Kolaudator i punimeve "M." SHPK përfaqësuar nga Ing. P. 

M. (nuk ka nënshkruar).  

Pretendimet e subjektit:  
Nga auditimi i situacionit përfundimtar projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar,sidhe nga verifikimi 

në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës tësituacionuara si dhe atyre të kryera në fakt ,rezulton 

diferenca në volume apo punime jo tëkryera me përputhje me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga 

Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën276,000 lekë 

pa TVSH. 

Zëri 15.(An164). “F.V. Fidane pemë dekorative” Preventivi i ndryshuar pasqyron 20 copëFidane Pemë dekorative 

(20 copë sipas preventivit ofertues). Situacioni përfundimtar,pasqyron 20 copë Fidane Pemë dekorative, me çmim 

8,000 lekë/copë, çmim ky i njëjtë mepreventivin e ofertës 8000 lekë/copë. Libreza e masave pasqyron 20 copë 

Fidane Pemëdekorative. 

Libreza e masave është hartuar nga azhornimi faktik në datën e përfundimit të punimeve11.03.2019 dhe nga matjet 

faktike kanë rezultuar 20 copë Fidane Pemë dekorative. 

Nga sa më lart nuk është situacionuar as përfituar padrejtësisht sasi nga ky zë punimesh. 

Qëndrimi i Audituesve të KLSH-së:  
Nga ana e grupit të auditimit nuk është dhënë asnjë opinion në lidhje me arkivin tuaj, është konstatuar që në objekt 

nuk ekzistojnë zërat e punimeve të çertifikuar nga mbikëqyrësi. 

Nga grupi i auditimit është konstatuar (inventar fizik) në prani të përfaqësuesit të mbikëqyrësit mungesa e zërit “F 

V tabela rrugore të ndryshme D=90cm”. Dokumentimi i realizimit të zërit të sipërcituar është detyrim ligjor i 

mbikëqyrësit të punimeve. Nga ana juaj nuk kërkohet të jepni opinione por dokumentacion tekniko-ligjor që 

vërteton realizimin e zërit të punimeve. 

Në fotot që ju keni bashkangjitur observacionit nuk pasqyrohet realizimi i zërave të punimeve, piketat ku jane 

vendosur tabelat dhe fidanët. Nga grupi auditimi nuk është kërkuar në asnjë rast shqyrtimi, konkludimi apo opinioni 

që keni ju në lidhje me auditimin në terren, argument i pranueshëm nëse do të diskutohej nga përfaqësuesi i 

mbikëqyrësit në objekt. Observacioni juaj për materialin në Projekt Raport është identik me kundërshtitë që 

keni paraqitur në lidhje me Akt Konstatimin nr.11.  

Pretendimet tuaja nuk janë të argumentuara e nuk mbështeten në prova si rezultat nuk merren në 

konsideratë. 

 

Titulli i Gjetjes 22: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin: 

“Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, nga zbatuesi i punimeve OE “G.” 

SHPK për zërat e punimeve 15 dhe 42. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës “FV Fidanë pemë dekorative” dhe “ 

FV Tabela rrugoren të ndryshme d = 90 cm”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar 

padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të 

cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

http://t.v.sh/
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-Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

-Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

-Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 9439 Prot., datë 06.12.2018. 

-Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 9209 Prot., datë 26.11.2018. 

-Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 2290 Prot., datë 19.03.2019. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Lushnje. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 276,000 lekë pa 

TVSH nga OE “G.” SHPK në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 9439 prot., datë 

06.12.2018, me objekt: Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, vlerë kjo e 

cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e 

situacionimit të punimeve të pakryera. 

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 276,000 

lekë pa TVSH sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. z. G. B. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. z. P. M.me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 

 

4. Zbatimit të punimeve në objektin: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, 

Bashkia Lushnje. 

 

Kontratat 

Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike me nr. 10005 prot., datë 

27.12.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari z. 

F. T. dhe OE “S.” Shpk, me përfaqësues znj. D. S. me licencë profesionale N.......Vlera e kontratës 

është 60,434,476 (gjashtëdhjetë milion e katërqind e tridhjetë e katër mijë e katërqind e 

shtatëdhjetë e gjashtë) lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha 

kohore 180 ditë kalendarike nga data e dorëzimit të sheshit të punimeve dhe hyrja në kantierin e 

ndërtimit. Periudha e garancisë të punimeve 24muaj. 
 

Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 10006 Prot., datë 27.12.2018, është 

lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “E.” SHPK me përfaqësues z. G. I., me nr. M....., 

licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh, dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 661,099.20 

(gjashtëqind e gjashtëdhjetë e një mijë e nëntëdhjetë e nëntë pikë dy) lekë me TVSH.  

Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit me nr. 5659, datë 01.07.2019 është lidhur 

kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “M.” SHPK me nr. M...... licence për mbikëqyrje 

kolaudim punimesh përfaqësuar nga z. P. M. dhe me vlerë të kontratës së shërbimit 67,200 

(gjashtëdhjetë e shtatë mijë e dyqind) lekë me TVSH.  
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Projekt preventivi 

Projekt preventivi i objektit është hartuar nga OE “E.” SHPK në vitin 2019.  
 

Zbatimi i punimeve 

Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se punimet, sipas njoftimeve përkatëse kanë 

nisur me datë 27.12.2018 dhe kanë përfunduar me datë 24.06.2019, brenda afatit të përcaktuar në 

kontratë- 

Është bërë akti i dorëzimit të sheshit të ndërtimit në datën 27.12.2018, sipas të cilit “...nga 

verifikimi në vend i sheshit, u konstatua se sheshi është i lirë dhe sipërmarrësi i punimeve merr në 

dorëzim sheshin e punimeve për realizimin e kontratës...”. 

Punimet kanë përfunduar më datë 24.06.2019, janë marrë në dorëzim paraprak më datë 

04.07.2019. Garancia e punimeve është 24 Muaj. 
 

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

1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Projekti fillestar i zbatimit dhe projekti i azhurnuar, 

Situacioni përfundimtar, libri i masave, etj. 

Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që: 

 
Zbatimi i Kontratës së Punimeve:   

14. Lidhja e kontratës 

nr. 10005 Prot., datë 27. 12 2018 

15. Vlera e kontratës (me TVSH) 

60,434,476 (OE fitues “S.”  SHPK 

16. Likuiduar lekë 

60,434,201 lekë 

17. Situacioni Përfundimtar datë 

-Vlera  me TVSH 60434201lekë 

-Vlera pa TVSH   50,362,064 lekë 

18. Afati i kontratës në dite 

Parashikuar 180 ditë, Zbatuar  xxxx  ditë. 

Fillimi punimeve: 27.12.2018 

Përfundimi punimeve : 24.06.2019 

19. Zgjatja e kontratës   

Nuk ka. 

20. Mbikëqyrësi i punimeve 

“E.” SHPK 

Licenca Nr:  

M........ 

Kontrata nr. 10006 

Prot., datë 27.12.2018 

Vlera e Kontratës 

(me TVSH) 

661099 

Likuiduar (me 

TVSH) 

661,099.2 lekë 

21. Kolaudatori i punimeve 

Emri  Mbiemri:  

“M.” SHPK 

Licenca Nr: 

M........ 

Kontrata nr. 5659prot.,  

datë 01.07.2019 

Vlera e Kontratës 

67200 l 

Likuiduar (me 

TVSH) 

67,200 lekë 

22. Akt Kolaudimi 
Datë 04.07.2019 

23. Akt i marrjes në dorëzim  datë 

04.07.2019. 

 

Nga auditimi i situacionit përfundimtar, projektit dhe preventivit bazë, preventivit të rishikuar, si 

dhe nga verifikimi në terren i punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara 

si dhe atyre të kryera në fakt, rezultuan diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje 

me projektin e hartuar nga projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 114,000 lekë pa TVSH. 
Tabela nr. 1 

 

Nr 
Zëri i punimeve Njësia 

Çmimi i 

ofertës 

Situacioni 

përfundimtar 

Libri i 

masave 
Fakti 

Diferenca në + 

Vol. Vlera 

A  Punime Civile        

II “Kasetë shkarkimi me llamarinë xingato” copë 1,500 9 9 0 9 13,500 

 Punime Civile shtesë anësore        

V Punime çatie         

3 
“Kasetë shkarkimi me llamarinë me 

ngjyrë” 
copë 1,500 7 7 0 7 10,500 

IX Sistemi i mbrojtjes atmosferike        

1 
“Elektroda tokëzimi, profil zingato e 

bakerizuar, L=1.5 m” 
copë 3,000 6 6 2 4 12,000 

2 
“F.V Shiriti tokëzimi i xinguar horizontal 

30x3 mm” 
ml 200 170 170 0 170 34,000 

3 
“F.V Shtizë me majë të xinguar L=0.6, 

d16mm” 
copë 1,000 8 8 6 2 2,000 
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7 
“F.V. Shkëputës për matjen e tokëzimit 

ndarës seksionuese Zn. Tip 22CP” 
copë 1,500 1 1 0 1 1,500 

        60,000 

II Aparate hidrosanitare        

 F.V Bolier 60 l në banja copë 40,500 3 3 1 2 40,500 

         

   

 Total  114,000 

 

Titulli i Gjetjes 23: Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në objektin: 

“Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël” . “, Bashkia Lushnje, nga zbatuesi i 

punimeve OE “S.” Shpk, për zërat e punimeve II/3, VII/3, VIII/12, IX/ 1,2,3, e 7. 

Situata: Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se: 

-Ka patur diferenca në volume dhe çmime në zërat e punës: “Kasetë shkarkimi me llamarinë 

xingato”, “F.V. Korniza dekorative”, “Kangjella metalike për rrethimin h -2m”, “Kasetë shkarkimi 

me llamarinë me ngjyrë”. “Elektroda tokëzimi, profil zingato e bakerizuar, L=1.5 m”, “F.V Shiriti 

tokëzimi i xinguar horizontal 30x3 mm”, “F.V shtizë me majë të xinguar L=0.6, d=16mm”, 

“Punime hidrosanitre” II Nënzëri 3 “F.V Bolier 60 l në banja” për pasojë vlera e këtyre diferencave 

janë përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve. 

Kriteri: Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projekt preventivin dhe faktin, veprime të 

cilat nuk janë në përputhshmëri me: 

 - Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i 

ndryshuar, Kreu III, neni 7 dhe neni 12. 

- Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” e 

konkretisht Kreu II, Pika 3. 

- Kontratën e sipërmarrjes së punimeve sipas aktit me nr. 10005 Prot., datë 27.12.2018. 

- Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit me nr. 10006 Prot., datë 

27.12.2018. 

- Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve, sipas aktit me nr. 5659 Prot., datë 01.07.2019. 

Ndikimi: Si pasojë e mangësive të mësipërme, është shkaktuar dëm ekonomik në fondet e 

Bashkisë Lushnje. 

Shkaku: Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit dhe kolaudatorit të punimeve në verifikimin e 

zbatimit të projekt preventivit. 

Rëndësia: E lartë. 

Rekomandime: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 114,000 lekë pa 

TVSHnga OE “S.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 9439 Prot., datë 

06.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, Bashkia 

Lushnje, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, 

si rrjedhojë e situacionimit të punimeve të pakryera. 

 

Në mënyrë të përmbledhur për këtë investim rezultoi se i janë likuiduar tepër në vlerën 114,000 

lekë pa Tvsh sipërmarrësit të punimeve për punime të pakryera, vlerë kjo e cila përbën dëm 

ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore. 

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: 

1. z. G. I. me detyrë mbikëqyrës i kontratës së sipërmarrjes; 

2. z. P. M.me detyrë kolaudator i punimeve të përfunduara; 
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2.5 Auditimi i zbatimit të rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme 
 

Auditimi i fundit në Bashkinë Lushnje. 

Auditimi i fundit në Bashkinë Lushnjeështë kryer në vitin 2021 për periudhën 01.01.2018-

31.12.2020, Raporti Përfundimtar dhe rekomandimet janë dërguar me shkresën 360/8 prot., datë 

15.09.2021, protokolluar në subjekt me shkresën nr. 6793, datë 20.09.2021. Nga verifikimi i 

dokumentacionit konstatohet se, në përfundim të auditimit janë rekomanduar gjithsej: 10 masa 

organizative, 3 masa shpërblim dëmi me vlerë 1,018,993 lekë, 2 masa disiplinore (a. Për 7 

punonjësit që marrëdhëniet e punës rregullohen me Kodin Civil; b. Për marrjen e masës 

disiplinore për një mbikëqyrës dhe një kolaudator), 4 masa për eliminimin e efekteve negative të 

konstatuara në administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence 

dhe efektivitet të fondeve publike, të ardhurat e munguara është rekomanduar që të analizohet 

vlera 1,157,773,713 lekë. Detyrimet ndaj Bashkisë Lushnje, janë në vlerën gjithsej 1,408,191,656 

lekë; subjekte debitorë në lidhje me pagesën për licencimin (autorizimin) e tregtimit të 

hidrokarbureve, në vlerën 39,100,000 lekë; mos arkëtim i gjobave nga strukturat e Policisë 

Bashkiake dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Lushnje për vlerën prej 5,300,000 

lekë; nuk është likuiduar Taksa e Ndikimit në Infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimit 

në vlerën 24,854,265 lekë. 

 

1.Mbi hartimin e Plan veprimit dhe kthimit të përgjigjes brenda afatit 20 ditor dhe raportimi me 

shkrim në KLSH mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve brenda afatit 6 mujor nga dhënia e 

rekomandimeve. 

Në zbatim të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

neni 15, germa “j” “Hartimi i planit të veprimit për zbatimin e rekomandimeve brenda 20 ditëve 

nga marrja e raportit përfundimtar të auditimit”, Bashkia Lushnje për zbatimin e rekomandimeve 

të KLSH-së të dërguara me shkresën nr. 360/8 Prot., datë 15.09.2021 ka kthyer përgjigje me 

shkresën nr. 6793/1 Prot., datë 29.09.2021, pra brenda afatit ligjor të kthimit të përgjigjes prej 20 

ditësh. Bashkia Lushnje ka hartuar Planin e Veprimit për zbatimin e rekomandimeve duke 

përcaktuar edhe strukturat përgjegjëse sipas llojit të rekomandimit. 

2.Respektimi i afatit ligjor prej 6 muajsh nga data e marrjes së njoftimit të raportit të auditimit, 

për raportimin në KLSH, të ecurisë së zbatimit të rekomandimeve të lëna nga auditimi i 

mëparshëm.  

Rezulton se nga Bashkia Lushnjeështë kthyer përgjigje mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve 

të KLSH-së të dërguara me shkresënnr. 6793/2 prot., datë 10.03.2022, në zbatim me përcaktimet 

e ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 30, 

pika 2, “Subjekti i audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton 

Kontrollit të Lartë të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”.  

3. Mbi raportimin rregullisht në Këshillin Bashkiak të ecurisë të zbatimit të  rekomandimeve të 

KLSH 

Sikurse është cituar më lart, Bashkia Lushnje ka hartuar planin e veprimit të zbatimit të 

rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 6793/2 Prot., datë 10.03.2022, por nuk ka 

raportuar në Këshillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit të këtyre rekomandimeve, veprime këto 

në kundërshtim me ligjin nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, 

neni 50, pika 5, “Për të gjitha raportet e auditimit të jashtëm, të kryera nga Kontrolli i Lartë i 

Shtetit ..., kryetari i njësisë së vetëqeverisjes vendore përgatit një plan veprimi për zbatimin e 
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rekomandimeve të raportit të auditimit dhe raporton rregullisht në këshillin e njësisë për progresin 

në zbatimin e tij”. 

4.Auditimi i zbatimit të rekomandimeve në Bashkinë Lushnje. 

Kontrolli i Lartë i Shtetit në zbatim të përcaktimeve të ligjit nr. 154/2014 “Për organizimin dhe 

funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 31, pika 3, kryen auditimin e zbatimit të 

rekomandimeve në funksion të hartimit të raportit vjetor të aktivitetit. Përkatësisht në zbatim të 

këtij detyrimi KLSH ka zhvilluar në Bashkinë Lushnje auditimin e zbatimit të rekomandimeve të 

lëna në auditimin e mëparshëm, sipas drejtimeve të Programit të Auditimit nr. 360/1 Prot., datë 

06.04.2021, të miratuar nga Kryetari i Kontrollit të Lartë të Shtetit.  

 

A. Masa organizative 

Në auditimin e fundit KLSH i ka rekomanduar Bashkisë Lushnje 10 masa organizative, nga të cilat 

janëpranuar plotësisht 10 masa. Rezulton se janë zbatuar 2 masa (respektivisht rekomandimet nr. 

2 e 7) dhe janë në proces zbatimi 8 masatorganizative si vijon.  

1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Lushnje nuk ka ngritur një sistem efektiv të menaxhimit financiar 

dhe kontrollit të brendshëm, duke mos hartuar një kuadër të plotë rregullash të shkruara për këtë 

qëllim. Nuk janë hartuar rregulla për ruajtjen e aktiveve, nuk ka politika dhe praktika që të 

garantojnë ruajtjen dhe zhvillimin e kompetencave profesionale të stafit, duke u mjaftuar vetëm 

me trajnimet e organizuara nga ASPA, duke mos hartuar dhe zhvilluar programe trajnimesh në 

njësinë vendore, nuk rezulton të janë çelur dhe administruar regjistrat e risqeve për nejësin 

vendore, por edhe për çdo sektorë të vartësisë, nuk janë hartuar programe për ngritjen dhe 

zhvillimin profesional të stafi. Grupi i Menaxhimit Strategjik, nuk ka miratuar plane zhvillimi 

strategjike me afat jo më pak se sa 5 vjet. Njësia ka në strukturë specialist të IT-së, por nuk ka 

programe të licencuara dhe për rrjedhojë nuk ka as programe për mbrojtjen e të dhënave të sistemit 

elektronik, veprime në kundërshtim ligjin nr. 10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar 

dhe kontrollin” dhe nenin 32, të ligjit nr. 68/2017” Për financat e vetëqeverisjes. vendore”. 

1.1. Rekomandimi:Kryetari i Bashkisë Lushnje, me atributet e Kryetarit të GMS dhe në cilësinë 

e Nëpunësit Autorizues dhe Koordinatorit të Riskut, të marrë masa për njohjen dhe menaxhimin 

nga stafi i ligjit për MFK dhe komponentëve të tij, hartimin dhe zhvillimin e programeve të 

trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. 

Vendosjen e një sistemi komunikimi që të ofrojë informacionin e duhur për të gjithë punonjësit, 

menaxherët e lartë dhe titullarin e njësisë, të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, duke 

përfshirë sigurimin e programeve kompjuterike të licencuar si dhe ruajtjen dhe sigurinë e 

informacionit elektronik 

Statusi i rekomandimit: - Të gjithë punonjësit po njihen me materialet për MFK dhe 

komponontëve, hartimi dhe zhvillimin e programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të 

stafit. Regjistri i Riskut dhe dokumentet e tjerë të MFK janë hartuar dhe u janë vënë në dispozicion 

çdo drejtorie. 

3. Gjetje nga auditimi: Nga të dhënat e paraqitura rezulton se më datën 31.12.2020, Bashkia 

Lushnje ka detyrime të papaguara ndaj të tretëve në vlerën 99,429,232 lekë, të cilat janë pasqyruar 

në kontabilitet, në llogarinë nr. 401-408 “Furnitor e llogari të lidhura me to” në kundërshtim me 

UMF nr. 2, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2020”, pikat 82-91 “Detyrimet e prapambetura 

të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore” dhe UMF nr. 1, datë 17.01.2019 “Për buxhetin e vitit 2019”, 

pikat 106-110, “Detyrimet e prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore”, pikat 116-11, 7 

“Raportimi i detyrimeve te prapambetura ne njësitë e qeverisjes vendore”. 
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3.1 Rekomandimi: Bashkia Lushnje (Sektori i Financës), të paraqesë në mbledhjen e Këshillit 

Bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë një grafik duke 

zbatuar radhën e pagesave sipas kohës së krijimit të tyre për vlerën 99,429,232 lekë. Të respektojë 

radhën e financimit për procedurat e raportuara si të prapambetura dhe të zhvillojë procedura të 

mjaftueshme për planifikimin dhe shlyerjen e detyrimeve të prapambetura. 

Statusi i rekomandimit: - Në Raportime 4 mujore në Këshillin bashkiak, Drejtoria e Financës 

ka paraqitur/pasqyruar materialin për faturat e pa likuiduara. 

5. Gjetje nga auditimi: Në fillim të vitit 2019 gjendja e llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” 

është në vlerën historike 664,965,713 lekë dhe në fund të vitit 2020, në vlerën historike 

1,468,624,083 lekë me një rritje në vlerën 803,658,370 lekë. 

Në analizë kjo vlerë përbëhet nga debitorë të lënë nga rekomandimet e KLSH, gjatë viteve 2007-

2015 në vlerën 52,765,117 lekë dhe debitor nga Taksa dhe Tarifa vendore në vlerën  1,415,858,966 

lekë.  

Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Lushnje, nuk është procedura sipas 

ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e detyrimeve debitorë, në kundërshtim me 

kërkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit nuk janë përfshirë 

gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në vlerën 5,300,000 lekë e akumuluar në fund të vitit ushtrimor 

2020, kjo shuma nuk rezultojnë e regjistruara në kontabilitet në llogarinë që debitohet në bilancin 

kontabël 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarinë që kreditohet në pasqyrën e performancës 

financiare “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime dhe zhdëmtime”. Pra kemi një nënvlerësim 

të llogarisë 468 “Debitorë të ndryshëm” dhe llogarisë “7115 “Gjoba kamatëvonesa, sekuestrime 

dhe zhdëmtime”me 50,000 lekë për vitin 2018, me 4,150,000 lekë për vitin 2019 dhe me 

1,100,000 lekë për vitin 2020, veprime janë bërë në kundërshtim meligjin 9228 datë 29.04.2004 

“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” neni 5, 6, 7, 9 dhe 10, ligjin 10296 datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, urdhrit nr. 64 datë 22.07.2014 “ Për shpallje të 

Standardeve Kombëtare të Kontabilitetit të Përmirësuara” dhe Standardit Kombëtar të 

Kontabilitetit nr. 8 “Të ardhurat”, pika 8 e standardit ku përcaktohet njohja fillestare e të ardhurës.  

5.1 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike, të marrë masat 

e nevojshme për arkëtimin e vlerave debitorë të krijuar në vite duke procedura me  kërkesë padi 

në Gjykatë, në zbatim të kërkesave ligjore si dhe kontabilizimin e gjobave të vendosura nga IMTV-

ja në fund të vitit 2020 në vlerën 5,300,000 lekë. 

5.2 Rekomandimi: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike Të vlerësojë 

rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi dhe të procedojë sipas kërkesave ligjore për sistemimin e 

vlerave debitorë. 

Statusi i rekomandimit: - Në Drejtorinë e Financës – Buxhetit janë saktësuar subjektet dhe fondet 

e ngurtësuara si garanci për punimet e kryera. Është hartuar lista dhe shkresa është dërguar 

pranë Drejtorisë Juridike më datë 15.03.2022. 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje, nuk janë kryer procedurat për inventarizimin e të 

gjitha aktiveve afat gjata jo materiale dhe materiale të investuara në vite nga Bashka Lushnje dhe 

ato që me miratim të Këshillit të Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj bashkie, konkretisht 

për llogaritë (me kostot historike): 

Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 15,786,107 lekë.  

Llogaria 211 “Pyje kullota plantacione” për 249,000 lekë. 

Llogaria 213 “Rrugë rrjete vepra ujore” për 3,374,779,265 lekë. 

Nuk është kryer inventarizimi fizik në vitin 2020 si për aktivet të cilat sipas miratimeve me VKM 

kanë kaluar në pronësi të Bashkisë Lushnje, ashtu edhe për ato të investuara nga Bashkia. 
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Nuk është bërë regjistrimi i aseteve të Bashkisë në pronësi të saj, pranë Kadastrës Urbane. 

Nuk është përgatitur regjistrimi i aktiveve në pronësi të Bashkisë. Përsa më sipër, mosveprimet 

janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore” i ndryshuar, 

Kap. III, neni 9, pika 1.2 - Të drejtën dhe përgjegjësinë e pronësisë; Kap. VII, neni 23, pika 14 –

Planifikimin, administrimin, zhvillimin dhe kontrollin e territorit, sipas mënyrës së përcaktuar me 

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

ndryshuar pikat 26, 27, 30 dhe 74, dhe UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”. 

Kap III- Procedurat për përgatitjen, paraqitjen dhe konsolidimin e pasqyrave financiare në Njësitë 

e Qeverisjes së përgjithshme, pika 30.  

6.1 Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë, të marrë masat, të inventarizojë dhe saktësojë pronat sipas 

të dhënave të kontabilitetit, regjistrimin e pronave në pronësi të vet si dhe për krijimin e regjistrit 

të pronave, në zbatim të kërkesave të UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve 

në njësitë e sektorit publik”, i ndryshuar dhe ligjit nr. 139/2015 “Për Vetëqeverisjen Vendore”, i 

ndryshuar. 

Statusi i rekomandimit: Është ngritur grupi i punës, por realizimi është në proces për shkak të 

vështirësisë që ky proces përmban. 

8. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, për vitet 2018 – 2019 - 2020, janë lidhur dhe 

zbatuar 18 kontrata në vlerën 564,836,087 lekë për blerje aktivesh materiale dhe jo materiale, si 

mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti i Bashkisë, Ministritë linjës dhe FZHR. 

Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi i veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes 

së fondeve, as në momentin e mbërritjes së faturave. Efektet e veprimeve ekonomike dhe të 

ngjarjeve ekonomike të kryera nuk janë  marrë në llogari në kohën e kryerjes së veprimit apo të 

ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë pagesa, Nuk janë  kryer veprimet kontabël në kohën 

e lindjes të detyrimit për t'u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që sjellin pagesa, dhe që 

kanë sjellë për ushtrimin e dhënë shpenzime. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse kontabël 

në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit të aktivit. 

Deri në fund të vitit ushtrimor 2019 janë prekur llogarite e aktiveve në vlerë pjesore për AQT e 

blera të cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht, që kanë lidhje me 11 kontrata, ku vlera e mbetur e 

pa likuiduara e tyre prej 69,881,113 lekë nuk është evidentuar në kontabilitet. Këto veprime janë 

në kundërshtim me VKM nr. 783, datë 22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të 

rregullave kontabël” Kapitulli I, pika 1, dhe Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 09.03.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32. 

8.1. Rekomandimi: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnje të kryejë të gjitha veprimet e 

kontabilizimit sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e lidhura për blerje 

aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të 

lindura  nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 

faturës), deri në  kapitalizmin e aktivitdhe jo thjesht, kur ndërhyn pagesa, pasi evidentimi i saktë i 

detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen reale të borxhit të akumuluar dhe 

marrjen e masave për zvogëlimin gradual të tij. 

Statusi i rekomandimit: - Nga viti 2021 dhe në vazhdim Bashkia Lushnje, nuk ka më kontrata të 

lidhura për blerje aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale apo shërbime e punime. 

9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave me vlera të lartë, janë konstatuar shkelje në 

aplikimin e kritereve konform akteve ligjore/nënligjore të LPP, ku kriteret nuk janë në përputhje 

me zërat e preventivit, si dhe në procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e licencave, numrin 
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e punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., nuk janë argumentuar 

me zbërthimin e preventivit dhe sipas grafikut të punimeve, mangësi këto të konstatuara në 15raste 

me vlerë kontrate 446,574 mijë lekë ose 65 % e vlerës së kontratës së audituar. 

9.1. Rekomandimi: Autoritetit Kontraktor, Bashkia Lushnje, për çdo rast të procedurave të 

prokurimit të zhvilluara, në procesverbal kërkesat në lidhje me kategoritë e licencave, numrin e 

punonjësve dhe kategoritë e punësimit, numrin dhe llojin e mjeteve etj., të bëjë argumentimin e 

tyre duke zbërthyer preventivin sipas grafikut të punimeve,volumin dhe afatin e punimeve, duke 

dhënë argumente për secilin kriter dhe të bëhen pjesë e dosjes.  

Statusi i rekomandimit: - Zyra e për procedurat në vijim ka bërë argumentimin dhe zbërthimin 

e preventivit sipas grafikut të punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, duke dhënë argumente 

për secalin kriter dhe i ka bërë pjesë të dosjes. 

10. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit për zbatimin e rekomandimeve përcjellë 

nga KLSH-ja me shkresën nr. 1337/49 Prot., datë 01.07.2019, u konstatua se:  

- Nga verifikimi rezulton se KLSH ka dërguar në Bashkinë Lushnje rekomandimet e auditimit me 

shkresën e saj nr. 244/10 Prot., datë 29.06.2018, protokolluar në Bashkinë Lushnje me shkresën 

nr. 4642, datë 08.07.2018, ndërsa nga Bashkia Lushnje për zbatimin e rekomandimeve të KLSH 

është kthyer përgjigje pas 3 ditëve konkretisht me shkresën e saj nr. 4940, datë 11.07.2018, 

protokolluar në KLSH me shkresën nr. 244/20, datë 11.07.2018. 

Nga verifikimi rezulton se përfundimet e auditimit i janë dërguar subjektit të audituar Bashkisë 

Lushnje, me shkresën e Kryetarit të KLSH nr. 244/10 Prot., datë 29.06.2018, dhe duhet të 

raportonte në KLSH brenda 6 muajve, ose brenda datës 29.12.2018, ndërkohë nga ana e KLSH 

është dërguar shkresa nr. 1337/4 Prot., datë 04.12.2018, e cila njofton për realizimin e një 

verifikimi në lidhje me zbatimin e detyrave të lëna. Mbas përfundimit të auditimit si dhe nxjerrjes 

së përfundimit duke qenë se kjo periudhe përkon dhe me periudhën e raportimit nga ana e Bashkisë 

Lushnje do të dërgohet pranë Kontrollit të Lartë të Shtetit dhe raportimi 6 mujor në lidhje me këto 

rekomandime.Mbas përfundimit të auditimit për zbatimin e detyrave të lëna nga ana e Bashkisë 

është dërguar dhe raportimi 6 mujor me shkresë nr. 2350/1 prot., datë 15.04.2019. 

Nga auditimi rezultoi se: për rekomandimet e dhëna nga KLSH Bashkia Lushnje është mjaftuar 

vetëm me nxjerrjen e urdhrave për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi 

gjyqësore për arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj personave përgjegjës nuk ka 

filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë shkak për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, 

përcaktuar në nenin 115, konkretisht: 

a.Masa Organizative: 

Nga KLSH janë rikërkuar 8 masa organizative, nga e cila janë pranuar 8 masa. Nga të pranuarat 

janë zbatuar 3 masa, janë në proces 5 masa respektivisht rekomandimet nr. (2.1, 6.1, 10.1, 11.1, 

12.1) dhe nuk ka masa të pa zbatuara.  

b. Masa për shpërblim dëmi: 

Nga KLSH është rikërkuar 1masashpërblim dëmi me vlerë 26,300,000lekë, për 29 subjekte që 

ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të hidrokarbureve, prej të cilave janë pajisur me autorizim 

9 subjekte me vlerë 5,700,000 lekë, duke mbetet për arkëtim vlera 20,600,000 lekë  

10.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnje të marrë masa dhe të analizojë me Këshillin 

Bashkiak, mos zbatimin e plotë të rekomandimeve të dërguara nga KLSH me shkresën nr. 1337/49 

prot., datë 01.07.2019 “Për zbatimin e Rekomandimeve nga auditimi i kryer në Bashkinë 

Lushnje”, duke nxjerrë përgjegjësitë e personave përgjegjës, si dhe të hartojë plan pune të veçantë 

e të marrë të gjitha masat e duhura ligjore për rizbatimin e plotë të tyre, respektivisht: 
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a-Për 5 masa organizative me vlerë 308,942 mijë lekë, konkretisht për detyrimet nga taksat dhe 

tarifat vendore. 

b-Për 1 masa shpërblim dëmi në vlerën 20,600 mijë lekë, për të gjitha subjektet e rekomanduara. 

c. Masa për shpërblim dëmi 

KLSH i ka rekomanduar Titullarit të Njësisë Publike,Kryetarit të Bashkisë Lushnje, të nxirren 

aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugëligjore (Padi Gjyqësore) duke ndjekur të 

gjitha procedurat e nevojshme administrative dheprocedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, 

për tre OE me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit në vlerën 1,018,993 lekë, si më poshtë: 

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH; nenet 98-102, të ligjit nr. 44, datë 

30/4/2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”; nenet 21-33, të ligjit 

nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93 të UMF nr. 30, datë 

27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga ana e Titullarit të 

Njësisë Publike (Bashkia Lushnje), të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në 

rrugë ligjore (Padi Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit nga 

Nëpunësi Zbatues të ndiqet procesi për kontabilizimin e vlerës dhe arkëtimin e tij, në shumën 

1,018,993 lekë, si më poshtë: 

 

C. Masa për shpërblim dëmi 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, 

Dushk”, Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (me TVSH)97,413,213.6 lekë, fituar nga BOE 

“S.” SHPK & “E.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 

718,350 lekë pa tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së 

punimeve nr. 6535 Prot, datë 21.09.2018 të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje 

dhe BOE “S.” Shpk & “E.” SHPK 

1.1. Rekomandimi: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 718,350lekë 

pa tvsh nga BOE “S.” Shpk & “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6535 

Prot, datë 21.09.2018, me objekt “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” 

dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje, vlerë që përfaqëson dëm ekonomik ndaj 

buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të punimeve të pakryera.Ka dalë 

Vendimi nr. 331/4 Prot., datë 24.11.2-21 “Për shpërblim dëmi vendosur nga grupi i auditimit”. por 

nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për zbatimin e rekomandimit. 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt 

“Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (me 

TVSH)44,466,431 lekë, fituar nga OE “Ll.” SHPK, rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 214,425 lekë pa Tvsh. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 6425 Prot., datë 26.07.2019 të lidhur mes Autoritetit 

Kontraktor Bashkia Lushnje dhe OE “Ll.” SHPK.  

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 214,425lekë 

pa TVSH nga OE “Ll.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot., datë 

26.07.2019, me objekt “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, Bashkia Lushnje, vlerë 

që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera.Ka dalëVendimi nr. 331/2 Prot., datë 24.11.2021, “Për shpërblim dëmi 
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vendosur nga grupi i auditimit” por nuk janë ndjekur të gjitha hapat ligjore për zbatimin e 

rekomandimit. 

Mbi zbatimin e masave për shpërblim dëmi 

Janë pranuar 3 rekomandime, përkatësisht: 

- Rekomandimi 1.1 për arkëtimin e vlerës prej718,350 lekë pa TVSH nga BOE “S.” SHPK & 

“E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6535 Prot., datë 21.09.2018, me objekt: 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, 

Bashkia Lushnje. 

- Rekomandimi 2.1 për arkëtimin e vlerës prej214,425 lekë pa TVSH nga OE “Ll.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot., datë 26.07.2019, me objekt: “Sistemim 

asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”. 

- Është zbatuar rekomandimi 3.1, përkatësisht, për arkëtimin e vlerës prej 86,218 lekë pa TVSH 

nga OE “B.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 3604 Prot., datë 30.04.2019, 

me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës në fshatin Konjat”, arkëtuar me faturë datë 10.01.2022 C. 

B. 

Vlera totale e dy rekomandimeve të pa zbatuara është 932,775 lekë pa TVSH. 

 

Masa për eliminimin e efekteve negative. të konstatuara në administrimin e fondeve publike 

dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike, të 

ardhurat e munguara. 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 31.12.2020, detyrimet 

ndaj Bashkisë Lushnje, janë në vlerën gjithsej 1,408,191,656 lekë. Kjo gjendje debitore është 

krijuar nga subjekte të biznesit të vogël dhe biznesit të madh, për vlerën 319,672,208 lekë, dhe 

detyrimet familjare për taksë toke, taksë ndërtese, taksë trualli dhe tarifa vendore, në vlerën prej 

1,088,519,448 lekë. 

- Nuk u gjet asnjë rast i ndjekjes së plotë të procedurave të arkëtimit të debitorëve, deri në nxjerrjen 

e Urdhër sekuestrimit, konfiskimit të pasurisë apo kallëzim penal të subjekteve për mos shlyerje 

të detyrimeve, në kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, 

të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me 

ndryshime.  

1.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, në bashkëpunim me Drejtorinë e Buxhetit 

dhe Financës dhe me Drejtorinë Juridike, të marrë masa për saktësimin e vlerave debitore të 

përshkruara më sipër dhe për arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 

1,408,191,656 lekë. Për bizneset, bazuar në nenin 70 pika 3 “E drejta për të nxjerrë njoftimin e 

vlerësimit tatimor”, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë”, i ndryshuar, të nxirren njoftim vlerësimet tatimore për debitorët dhe të ndiqen 

rrugët e mëposhtme: 
a- Tu dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhrat e bllokimit të llogarive bankare, bazuar në nenin 

90 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore  RSH”. 

b- Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës siguruese 

(për mjetet) dhe në ZVRPP (për pasuritë e paluajtshme), bazuar në nenin 91 të ligjit nr. 9920, datë 

19.05.2008 “Për Procedurat Tatimore në RSH”. 

c- Për subjektet të cilët nuk paguajnë detyrimet tatimore në afat, bazuar në  nenit 114, të ligjit nr. 

9920, datë 19.05.2008, “Për Procedurat tatimore në RSH” të ndryshuar me ligjin nr. 164/2014 

datë 15.12.2014, ndaj tyre të llogariten në vazhdimësi kamatë vonesat. 
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d- Në rast se bizneset private edhe pas njoftimeve zyrtare dhe dërgimit të urdhër bllokimeve në 

bankë nuk kryejnë pagesën e detyrimeve, pasi të merren masat administrative apo sekuestro, të 

bëhet kallëzim penal, bazuar në Kodin Penal të R.SH, miratuar me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 

me ndryshimet e mëvonshme, neni 181, - Mospagimi i taksave dhe tatimeve. 

e. Zyra e taksave dhe tarifave vendore të evidentojë dhe listojë në mënyrë elektronike abonentët 

familjarë dhe të merren masa për arkëtimin e taksës së tokës nga fermerë, sipas të dhënave që 

disponon Gjendja Civile, të njoftohen tatimpaguesit familjarë edhe në median lokale të Bashkisë 

për të paguar detyrimin tatimor. Në zbatim të pikës 76, të udhëzimit plotësues të Ministrisë 

Financave nr. 02, datë 19.01.2018 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2018”, njoftim vlerësimet t’ju 

dërgohen nëpërmjet Zyrës Postare familjarëve të cilët nuk kanë paguar  detyrimet për 

taksën/tarifën e pastrimit, ndriçimit, banesave, gjelbërimit etj. 

Statusi i rekomandimit: - Sektori i Menaxhimit të Borxhit Tatimor pranë Drejtorisë të të 

Ardhurave Vendore për të gjithë tatimpaguesit debitor deri më datë 31.12.2020 në zbatim të ligjit 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat tatimore në RSh”, i ndryshuar Kreu XI “Mbledhja mëe 

forcë e detyrimeve  tatimore të papaguara” ka filluar zbatimi9n e masave për mbledhjen me forcë 

të detyrimeve sipas procedurave: 

1. Në zbatim të ligjit të sipërcituar neni 89 “Njoftimi dhe kërkesa për të paguar”, janë njoftuar të 

gjithë tatimpaguesit debitor, kategoria biznes/familjarë për pagimin e detyrimeve tatimore vendore. 

2. Në zbatim të ligjit të sipërcituar neni 90 “Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit, 

është kryer procedura e dërgimit të njoftimit për bllokim llogari të të gjithë tatimpaguesve debitor 

si dhe është dërguar urdhër bllokimi i llogarive pranë të gjitha bankave të nivelit të dytë për 

bllokimin e llogarive të secilit tatimpagues si marrjen e informacionit për gjendjen në llogaritë e 

gjithsecilit. Është dërguar urdhër ekzekutimi mbi llogaritë bankare për të gjithë tatimpaguesit të 

cilët kanë qenë me gjendje pozitive në llogaritë bankare. 

3. Në zbatim të ligjit të sipërcituar neni 93 “Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë” është kryer 

procedura e dërgimit të Njoftimit për vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronësisë për të gjithë 

tatimpaguesit debitor. 

4. Vazhdon procedura me AKSH për vendosjen e barrës hipotekore mbi titujt e pronësisë. 

Drejtoria e ShërbimevePublike me shkresënnr. 300 Prot., datë13.01.2022, ka dërguar shkresë 

Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial si dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, 

ku kërkon prej saj të zbatohet procedura e bllokimit të aktivitetit për të gjithë tatimpaguesit me 

aktivitet Karburant, të cilët nuk janë pajisur me autorizim. 

2. Gjetje nga auditimi: Nga verifikimi i subjekteve që tregtojnë hidrokarbure dhe nënprodukte të 

tyre, u konstatua se 29 subjekte nuk figurojnë të regjistruar në të dhënat e bashkisë për licencat e 

tregtimit të hidrokarbureve. Sa më sipër, për subjektet që nuk kanë depozituar të dhënat në 

Drejtorinë e të Ardhurave në Bashkinë Lushnje, konsiderohen si subjekte debitorë në lidhje me 

pagesën për licencimin (autorizimin) e tregtimit të hidrokarbureve, në vlerën 39,100,000 lekë e 

cila përbën të ardhur të munguar për buxhetin e Bashkisë Lushnje. Veprimet e mësipërme 

janë në kundërshtim me VKM nr. 170, datë 25.04.2002 “Për përcaktimin e procedurave dhe të 

kushteve për dhënien e lejeve e të autorizimeve për tregtimin e naftës, gazit e nënprodukteve të 

tyre”. (Më hollësisht trajtuar në faqe 42-60, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Bashkia Lushnje, të saktësojë shumën e detyrimit prej 39,100,000 lekë, në 

ngarkim të subjekteve debitorë, sipas listës së lënë nga KLSH-ja dhe të kërkojë prej tyre arkëtimin 

e kësaj  vlere, duke aplikuar masat shtrënguese ligjore si urdhër bllokimi në bankë apo vendosje 

të barrës siguruese, deri në fillimin e procedurave gjyqësore, penale apo civile. 
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Drejtoria e Shërbimeve Publike me shkresën nr. 300 Prot., datë 13.01.2022, ka dërguar shkresë 

Inspektoratit Shtetëror Teknik dhe Industrial si dhe Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjetikës, 

ku kërkon prej saj të zbatohet procedura e bllokimit të aktivitetit për të gjithë  tatimpaguesit mke 

aktivitet “Karburant”, të cilët nuk janë pajisur me autorizim. 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua mos arkëtim i gjobave nga strukturat e Policisë 

Bashkiake dhe Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit, Bashkia Lushnje për vlerën prej 5,300,000 

lekë sie ardhur e munguar për buxhetin e Bashkisë. (Më hollësisht trajtuar në faqe 42-60, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 3.1. Rekomandimi: Inspektorati Mbrojtjes Territorit në bashkëpunim me Policinë Bashkiake të 

marrë masa për arkëtimin e gjobave të aplikuara për ndërtimet pa leje dhe shkeljet e ndryshme të 

kryera nga subjektet private, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe 

procedurat e tjera ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 5,300,000 lekë. 

Statusi i rekomandimit: - Gjobat e policisëbashkiake: Sektori i Menaxhimit të BorxhitTatimor 

pranë Drejtorisë të Ardhurave Vendore për të gjithë tatimpaguesit debitore deri më datë 

31.12.2020 në zbatim të ligjit nr.9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në RSH” i 

ndryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, ka filluar zbatimin e 

masave për mbledhjen me forcë të detyrimeve sipas procedurave: 

1. Në zbatim të ligjit të sipërcituar Neni 89 “Njoftimi dhe kërkesa për të paguar” janë njoftuar të 

gjithë tatimpaguesit debitore kategoria Biznes/familjare për pagimin edetyrimeve tatimore 

vendore. 

2. Në zbatim të ligjit të sipërcituar Neni 90 Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit, 

është kryer procedura e dërgimit të Njoftimit për bllokim llogarie të gjithë tatimpaguesve debitorë, 

si dhe është dërguar Urdhër Bllokimi i llogarive pranë të gjitha bankave të nivelit të dytë për 

bllokimin e llogarive të secilit tatimpagues si dhe marrjen e informacionit për gjendjen në llogaritë 

e gjithsecilit. 

Është dërguar urdhër ekzekutimi mbi llogaritë bankare për të gjithë tatimpaguesit të cilët kanë 

qenë me gjendje pozitive në llogarinë bankare. 

3. Në zbatim të ligjit të sipërcituar Neni 93 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë, është kryer 

procedura e dërgimit të Njoftimit për vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronësisë për të gjithë 

tatimpaguesve debitorë. 

4. Vazhdon procedura me ASHKpër vendosjen e barrës hipotekore mbi titujt e pronësisë. 

Gjobat IMT:Nuk na është dërguar informacionnga Inspektorati. 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se, nuk është likuiduar Taksa e Ndikimit në 

Infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe legalizimit: 

- për vitin 2018 për 292 objekte, 

- për vitin 2019, për 55 objekte, 

-për vitin 2020 për 469 objekte, me sipërfaqe totale 158,524 m2 .  

Këto veprime dhe mosveprime kanë sjellë mungesë të ardhurash në buxhetin e Bashkisë në vlerën 

24,854,265 lekë  shkaktuar nga menaxhimi jo me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet në 

kryerjen e shpenzimeve dhe realizimin e të ardhurave buxhetore. 

4.1. Rekomandimi: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnje, të marrë të gjitha 

masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet 

Informale (ALUIZNI), për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524 m2 për vlerën prej 24,854,265 

lekë. 

Statusi i rekomandimit:Sektori i Menaxhimit të BorxhitTatimor pranë Drejtorisë të Ardhurave 

Vendore për të gjithë tatimpaguesit debitorë deri më datë 31.12.2020 në zbatim të ligjit nr.9920, 
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datë 19.05.2008 “Për procedurat Tatimore në RSH” indryshuar, Kreu XI “Mbledhja me forcë e 

detyrimit tatimor të papaguar”, ka filluar zbatimin e masave për mbledhjen me force të detyrimeve 

sipas procedurave: 

1. Në zbatim të ligjit të sipërcituar Neni 89 “Njoftimi dhe kërkesa përtë paguar”, janë njoftuar të 

gjithë tatimpaguesit debitorë kategoria Biznes/familjare për pagimin e detyrimeve tatimore 

vendore. 

2. Në zbatim të ligjit të sipërcituar Neni 90 Urdhri i bllokimit të llogarive bankare të tatimpaguesit 

, është kryer procedura e dërgimit të Njoftimit për bllokim llogarie të gjithë tatimpaguesve 

debitore, si dhe është dërguar Urdhër Bllokimi i llogarive pranë të gjitha bankave të nivelit të dytë 

për bllokimin e llogarive të secilit tatimpagues si dhe marrjen e informacionit për gjendjen në 

llogaritë e gjithsecilit. 

Është dërguar urdhër ekzekutimi mbi llogaritë bankare për të gjithë tatimpaguesit të cilët kanë 

qenë me gjendje pozitive në llogarinë bankare. 

3. Në zbatim të ligjit tësipërcituar Neni 93 Sekuestrimi dhe konfiskimi i pasurisë, është kryer 

procedura e dërgimit të Njoftimit për vendosje barre hipotekore mbi titujt e pronësisë për të gjithë 

tatimpaguesve debitorë. 

4. Vazhdon procedura me ASHK për vendosjen e barrës hipotekore mbi titujt e pronësisë. 

 

Masa disiplinore 

KLSH i ka rekomanduar Kryetarit të Bashkisë Lushnje, që t’i kërkojë Komisionit Disiplinor pranë 

Institucionit të fillojnë procedurat për dhënien e masës disiplinore për 7 punonjës që marrëdhëniet 

e punës rregullohen me Kod Civil, janë dhënë masa disiplinore për pesë (dy punonjës janë larguar 

nga bashkia; z. L. S. dhe z. Xh. D.) dhe nga verifikimi rezultoi se nuk ka masa të pa zbatuara.  

Statusi i rekomandimit: Me Vendim nr. 25,datë 20.09.2021 është ngritur Komisioni Disiplinornë 

Shërbimin Civil mepesë anëtar i cili shqyrtoi rekomandimet për dhënien e masave displinore  të 7 

punonjësve. 

Komisioni Disiplinor dha masat disiplinore vetëm 5 punonjësve (pasi dy punonjës z. L. S. dhe 

z.Xh. D. Janë larguar nga Bashkia Lushnje) me Vendim Nr. 204 datë 01.02.2022. 

Masa disiplinore (Administrative 2 masa) 

KLSH i ka rekomanduar Kryetarit të Bashkisë Lushnje, për shkeljeve të konstatuara në fushën e 

ndërtimit, në objektin: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar 10 korriku dhe 

ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje të vlerësojë shkeljet e konstatuara dhe të iniciojë 

marrjen e masës disiplinore për  z. A. K., në cilësinë e mbikëqyrësit dhe z. P. M. në cilësinë e 

kolaudatorit të punimeve. 

Komisioni Disiplinor dha masat për dënimin me gjobë: 

me Vendimin nr. 331, datë 24.11.2021, për z. P. M. në cilësinë e kolaudatorit të punimeve, të 

paguajë gjobën 50,000 lekë. 

me Vendimin nr. 331/1, datë 24.11.2021, për z. A. K., në cilësinë e mbikëqyrësit të punimev, të 

pagujë gjobën 50,000 lekë. 

(janë arkëtuar vetëm nga z. A. K. me faturën në datë 07.02.2022 në BKT) 

Statusi i rekomandimit: Masat disiplinore për 5 punonjës (pasi dy punonjës z. L. S. Dhe z.Xh. 

D. Janë larguar nga Bashkia Lushnje) me Vendim Nr. 204 datë 01.02.2022 është realizuar. 

 

5. Statusi aktual rekomandimeve të lëna në auditimin e fundit (auditimin e zbatimit të 

rekomandimeve) 

Mbi zbatimin e masave organizative 

http://1.ne/
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- Drejtoria e Auditimit në përfundim të procesit të auditimit në subjekt, ka raportuar gjetjet nga 

auditimi në raportin përmbledhës, të shoqëruar me shkresë përcjellëse dhe i ka kërkuar menaxherit 

të njësisë së audituar të reagojë në lidhje me rekomandimet. 

- Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnje ka kryer veprimet e sistemimit në kontabilitet dhe 

shpërndarjen e vlerës së studim-projektimeve sipas investimeve të kryera dhe për çdo lloj aktivi 

afatgjatë material si pjesë e kostos së tij.  

- Punonjësit po njihen me materialet për MFK dhe komponentëve, hartimi dhe zhvillimin e 

programeve të trajnimeve për ngritjen profesionale të stafit. Regjistri i Riskut dhe dokumentet e 

tjerë të MFK janë hartuar dhe u janë vënë në dispozicion çdo drejtorie. 

- Në raportimet 4 mujore në Këshillin Bashkiak Lushnje, Drejtoria e Financës ka pasqyruar 

materialin në lidhje me faturat e pa likuiduara. Nuk është hartuar grafik për radhën e pagesave dhe 

shlyerjen e detyrimeve të prapambetura për vlerën 99,429,232 lekë. 

- Nga Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike e Bashkisë Lushnje, nuk është procedura sipas 

ligjit përfshi kërkesë padi në Gjykatë për arkëtimin e detyrimeve debitorë, në kundërshtim me 

kërkesat ligjore. Sipas rakordimit me Inspektoratin e Mbrojtjes së Territorit nuk janë përfshirë 

gjobat e vendosura nga IMTV-ja, në vlerën 5,300,000 lekë. 

Drejtoria e Financës dhe Drejtoria Juridike nuk ka vlerësuar rastet e debitorëve pa shpresë arkëtimi 

dhe nuk ka proceduar sipas kërkesave ligjore për sistemimin e vlerave debitorë. 

- Kryetari i Bashkisë, ka ngritur grupin e punës për inventarizimin dhe saktësimin e pronave sipas 

të dhënave të kontabilitetit, regjistrimin e pronave në pronësi të vet si dhe për krijimin e regjistrit 

të pronave, por inventarizimi dhe regjistrimi i pronave nuk ka përfunduar. 

- Zyra e prokurimeve publike në procedurat në vijim ka bërë argumentimin dhe zbërthimin e 

preventivit sipas grafikut të punimeve, volumin dhe afatin e punimeve, duke dhënë argumente për 

secilin kriter dhe i ka bërë pjesë të dosjes. 

- Për rekomandimet e dhëna nga KLSH me shkresën nr. 1337/49, datë 01.07.2019,  Bashkia 

Lushnje është mjaftuar vetëm me nxjerrjen e urdhrave për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në 

të gjitha rastet me padi gjyqësore për arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj 

personave përgjegjës nuk ka filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë shkak për kalimin e afateve 

ligjore të kërkimit të dëmit 

 

Mbi zbatimin e masave për shpërblim dëmi 

Janë pranuar 3 rekomandime, përkatësisht: 

- Rekomandimi 1.1 për arkëtimin e vlerës prej 718,350 lekë, lidhur me dëmin ekonomik të 

shkaktuar nëprocedurën e prokurimit me objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar 

“10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, Bashkia Lushnje. 

- Rekomandimi 2.1 për arkëtimin e vlerës prej 214,425 lekë, lidhur me dëmin ekonomik të 

shkaktuar nëprocedurën e prokurimit me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”, 

Bashkia Lushnje. 

- Është zbatuar rekomandimi 3.1, përkatësisht, për arkëtimin e vlerës prej 86,218 lekë, lidhur me 

dëmin ekonomik të shkaktuar nëprocedurën e prokurimit me objekt:“Sistemim asfaltim i rrugës 

në fshatin Konjat”, Bashkia Lushnje. 

Vlera totale e dy rekomandimeve të pa zbatuara është 932,775 lekë pa TVSH. 

 

Mbi zbatimin e masa për elimimin e efekteve negative të konstatuara në administrimin e fondeve 

publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet të fondeve publike, të 

ardhurat e munguara. 
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Në proces janë 4 rekomandime, përkatësisht: 

-Rekomandimi 1.1, për saktësimin e vlerave debitore të përshkruara më sipër dhe për arkëtimin e 

detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore në vlerën 1,408,191,656 lekë. 

-Rekomandimi 2.1, për subjektet që nuk kanë depozituar të dhënat në Drejtorinë e të Ardhurave 

në Bashkinë Lushnje, konsiderohen si subjekte debitorë në lidhje me pagesën për licencimin 

(autorizimin) e tregtimit të hidrokarbureve, në vlerën 39,100,000 lekë e cila përbën të ardhur të 

munguar për buxhetin e Bashkisë Lushnje.  

 -Rekomandimi 3.1, për arkëtimin e gjobave të aplikuara për ndërtimet pa leje dhe shkeljet e 

ndryshme të kryera nga subjektet private, duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme 

administrative dhe procedurat e tjera ligjore në të gjitha shkallët e gjykimit për arkëtimin e vlerës 

5,300,000 lekë. 
-Rekomandimi 4., për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet Informale 

(ALUIZNI), për 816 objekte me sipërfaqe totale 158,524 m2 për vlerën prej 24,854,265 lekë. 

 

Konkluzion 

Nga auditimi mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve rezulton se:  

Nga verifikimi i dokumentacionit konstatohet se niveli i pranimeve dhe zbatimit të 

rekomandimeve paraqitet si më poshtë: 

- Janë rekomanduar 10 (dhjetë) masa organizative, të cilat janë pranuar në masën 100%, janë 

zbatuara 2 (dy) dhe 8 (tetë) masa janë në proces.  

- Masa për kërkimin e zbatimit të rekomandimeve të pa zbatuara në auditimin e vitit 2019, ka 

humbur aktualitetin për tu kërkuar nga KLSH, për arsye të kohës mbi tre vjet, nga momenti fillestar 

i dhënies së saj, por kjo nuk do të thotë që subjekti nga ana e vet të mos vazhdojë përpjekjet për 

realizimin e tyre. 

- Janë rekomanduar gjithsej: 1 (një)masashpërblim dëmi me vlerë 20,600,000, për 20 subjekte që 

ushtrojnë aktivitet në fushën e tregtimit të hidrokarbureve, të cilat nuk janë pajisur me autorizim. 

a - 5 (pesë) masa organizative me vlerë 308,942 mijë lekë, konkretisht për detyrimet nga taksat 

dhe tarifat vendore. 

b - 1 (një) masë shpërblim dëmi në vlerën 20,600 mijë lekë, për të gjitha subjektet e rekomanduara. 

- Janë rekomanduar 4 (katër)masa për elimimin e efekteve negative të konstatuara në 

administrimin e fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, eficence dhe efektivitet 

të fondeve publike, të ardhurat e munguara dhe të katërtat janë në proces. 

- Janë rekomanduar 3 (tre) masa shpërblim dëmi me vlerë 1,018,993 lekë, të cilat janë pranuar në 

masën 100%, është zbatuara 1 (një) dhe 2 (dy) masa janë në proces. Nga të pranuarat është zbatuar 

plotësisht 1 (një) masë, janë në proces zbatimi 2 masa me vlerë 932,775 lekë (është zbatuar 

rekomandimi 3.1, përkatësisht, për arkëtimin e vlerës prej 86,218 lekë pa Tvsh nga OE “B.” 

SHPK). 

 

Titulli i Gjetjes 24: Bashkia Lushnje nuk ka zbatuar në mënyrë të plotë rekomandimet e KLSH-

së të lëna në auditimin e mëparshëm. 

Situata:Bashkia Lushnje, nuk ka zbatuar në mënyrë të plotë rekomandimet e KLSH-së të lëna në 

auditimin e mëparshëm të rikërkuara me shkresën nr. 6793/2 prot., datë 10.03.2022. Konkretisht 

është rikërkuar zbatimi i rekomandimeve për 8 të cilat janë në proces.  

Nga auditimi rezultoi se: për rekomandimet e dhëna nga KLSH Bashkia Lushnje është mjaftuar 

vetëm me nxjerrjen e urdhrave për kryerjen e ndalesave, pa u shoqëruar në të gjitha rastet me padi 

gjyqësore për arkëtimin e vlerave të rekomanduara, për pasojë ndaj personave përgjegjës nuk ka 
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filluar kryerja e ndalesave, duke u bërë shkak për kalimin e afateve ligjore të kërkimit të dëmit, 

përcaktuar në nenin 115.  

Për të rritur performanëcn në arkëtimin e detyrimeve për taksat dhe tarifat vendore dhe detyrimet 

nga qiradhënia (të ardhurat e munguara) është rikërkuar zbatimi i rekomandimeve për 5 masa në 

vlerën 595,831,697 lekë, nga të cilat:1 masë për vlerën 582,869,000 lekë nuk është pranuar, 3 

masa në vlerën 12,962,697 lekë janë pranuar dhe nuk janë zbatuar, ndërsa 1 masë është pranuar 

dhe është zbatuar plotësisht. 

Kriteri:Ligji nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e KLSH”, neni 

15, pika c. 

Shkaku:Mos vlerësim sa dhe si duhet nga organet drejtuese të kësaj bashkie për rekomandimet e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit. 

Rëndësia: E lartë. 
Ndikimi:Mos efiçencë në arritjen e objektivave dhe politikave të miratuara për Bashkinë Lushnje. 

Rekomandimi:Nga Këshilli Bashkiak dhe Kryetari i Bashkisë, të merren masa për zbatimin e 

plotë të rekomandimeve të lëna nga auditimet e mëparshme të KLSH-së, të cilat kanë rezultuar të 

pa zbatuara.  

 

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi, znj. E. S. me detyrë 

Kryetare e Bashkisë Lushnje dhe znj. L. B. 

 

 

 

 

 

IV. GJETJE DHE REKOMANDIME 

Për përmirësimin e gjendjes, rekomandojmë marrjen e masave si më poshtë: 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të komponentëve të MFK-së rezultoi si vijon: 

Mjedisi i kontrollit: 
- Rregullorja e Brendshme nuk është e plotë pasi mungojnë përshkrimet dhe detyrat e disa 

pozicioneve si në rastin e Drejtorisë së Shërbimeve Publike: SNL për investimet dhe SNL për 

supervizimin e sipërmarrjeve. 

- Nuk është  miratuar Kodin Etik. 

- Deri më 31.12.2021 në Bashkinë Lushnje janë 10 pozicione vakante nga të cilët 4 drejtor, 2 

përgjegjës, 3 specialistë dhe 1 polic bashkiak. 

- Nukështë hartuar “Harta e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, për periudhën e 

auditimit, nuk ka një plan afatmesëm ose vjetor të trajnimeve, përveç trajnimeve që kryhen nga 

ASPA. Nuk janë kryer trajnime për anëtarët e GMS-s në fushën e Menaxhimit të Riskut, si dhe në 

lidhje me Menaxhimin Financiar dhe Kontrollit. 

Menaxhimi i riskut: 

- Drejtoria e Burimeve Njerëzore nuk punon me sistemin HRMIS, por të dhënat menaxhohen në 

programin Microsoft Office Excel. Gjithashtu edhe Drejtoria e Financave përdor programin Excel 

gjatë kryerjes së aktivitetit të saj dhe nuk ka programe kompjuterike specifike.  

Informimi dhe komunikimi: 



 
 

127 
 

- Faqja zyrtare e internetit e Bashkisë Lushnje nuk është azhornuar. Komunikimi nëpërmjet email- 

it kryhet nëpërmjet adresave të email-it personal, në mungesë të email- eve zyrtare.  

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 10296, datë 08.07.2010 

“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar si dhe Manualit të Menaxhimit Financiar 

dhe Kontrollit, miratuar me Urdhër të Ministrit të Financave nr. 108, datë 17.11.2016. (Më 

hollësisht trajtuar në pikën 2.1 faqe 17-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje me qëllim zbatimin e plotë të komponentëve të MFK-së të 

marrë masat si vijon: 

- Të përditësohet dhe të plotësohet Rregullorja e Brendshme me përshkrimet dhe detyrat e 

pozicioneve në përputhje me strukturën e miratuar të Bashkisë Lushnje si dhe të hartojë Kodin 

Etik; 

- Të kryejë shpallje mbi pozicionet vakante të punës;  

- Të hartojë “Hartën e procesit të Menaxhimit të Burimeve Njerëzore”, të hartojë një plan 

afatmesëm ose vjetor të trajnimeve;  

- Të implementohen programe kompjuterike për Drejtorinë e Burimeve Njerëzore dhe Drejtorinë 

e Financave në mënyrë që të minimizohet hedhja e të dhënave manualisht. 

- Të plotësohet faqja zyrtare e internetit me informacionet dhe dokumentacionin spërkatës si dhe 

të hapen adresat zyrtare të email-eve për punonjësit për komunikimin e brendshëm dhe të jashtëm. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

2.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i veprimtarisë së NJAB rezulton se: 

- Nuk ka urdhër për ngritjen e Komitetit të Auditimit e për rrjedhojë as rregullore për të në 

kundërshtim me ligjin nr. 114/2015 “Për auditimin e brendshëm në sektorin publik” neni 13. 

Referuar Urdhrit nr. 100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të 

Auditimit të Brendshëm në sektorin publik”.  

- Njësia e Auditit të Brendshëm nuk ka hartuar dhe miratuar “Kodin e Etikës” në Bashkinë 

Lushnje. 

- NJAB nuk mbulon me auditim të gjitha fushat/ sistemet e njësisë publike duke mos i dhënë 

prioritet fushave/ sistemeve të përzgjedhura, sipas nivelit të riskut, duke mos zbatuar Urdhrin nr. 

100, datë 25.10.2016 të Ministrit të Financave “Për miratimin e Manualit të Auditimit të 

Brendshëm”, Strategjinë së auditimit të brendshëm, bazuar në tre klasifikimet e mëposhtme, duhet 

të konsiderojë një frekuencë auditimi si vijon: 

i - Fusha me risk të lartë – e këshillueshme një herë në vit;  

ii - Fusha me risk të mesëm – e këshillueshme një herë në dy- tre vite;  

iii - Fusha me risk të ulët – e këshillueshme jo më shumë se pesë vite. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.1 faqe 17-25 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1 Rekomandim: Njësia e Auditit të Brendshëm gjatë hartimit të planit vjetor të auditimeve të 

përfshijë auditimin në bazë rrisku duke planifikuar auditime në fushat me risk të lartë të 

veprimtarisë së institucionit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

3.Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të buxhetit rezultojnë diferenca midis treguesve të 

hartimit dhe zbatimit të buxhetit, përsa i përket pjesës së të ardhurave të veta dhe shpenzimeve të 

tyre. Të ardhurat e realizuara në vlerën 1,319,017 mijë lekë kundrejt atyre të planifikuara në vlerën 

1,337,889 mijë lekë janë realizuar në masën 101.4 %, në vlerën 18,872 mijë nga e cila:Shtesa 

transfertë e pakushtëzuar sektoriale në vlerën 12,225 mijë dhe shtesa transfertë e pakushtëzuar 
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sektoriale në vlerën 6,647 mijë. Përsa i përket shpenzimeve është planifikuar vlera 1,337,889 mijë 

lekë dhe realizuar në vlerën 1,040,902 mijë lekë, në masën 77.8 % me diferencë 296,987 mijë 

lekë.Në faqen zyrtare të internetit, Bashkia Lushnje nuk ka publikuar dhe azhornuar 

dokumentacionin përsa i përket buxhetit. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me 

përcaktimet e Ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën 

e Shqipërisë” nenet 2, 3, 6, 9, 10,15,15, 27 dhe 32, i ndryshuar, Ligjit nr. 68/2017 “Për financat e 

vetëqeverisjes vendore”, neni 37, Ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen 

vendore”, neni 9 pika 1.3 germa “c” dhe “ç”, UMF nr. 22, datë 30.07.2018 “Për procedurat 

standarde të monitorimit të buxhetit të Njësive të vetëqeverisjes vendore”. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje të ndjekë hapat dhe të marrë masa për hartimin e një buxheti 

real, objektiv në realizimin e të ardhurave dhe shpenzimeve, për të mos krijuar diferenca midis 

parashikimit dhe realizimit të buxhetit si dhe të analizohet brenda muajit qershor të çdo viti zbatimi 

i buxhetit. Të publikohet dhe azhornohen dokumentacioni përsa i përket buxhetit në faqen zyrtare 

në ëeb të saj. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

4. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i detyrimeve të prapambetura rezulton se,Bashkia 

Lushnjenuk ka dërguar nëMinistrisë së Financave dhe Ekonomisë raportin e detyrimeve të 

prapambetura për vitin 2021. Në Pasqyrat Financiare të mbyllura për vitin 2021 llogaria 486 

“Shpenzime të periudhave të ardhshme” me kundër parti llogarinë 467 “Kreditorë të ndryshëm”, 

detyrimet e prapambetura rezultojnë në vlerën 14,826,175 lekë. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.2 faqe 25-42 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje të ndërpresë praktikën e krijimit të detyrimeve të reja gjatë 

vitit buxhetor dhe të marrë masa për likuidimin e detyrimeve të prapambetura të trashëguara nga 

vitet e mëparshme, duke hartuar plan të detajuar për këtë qëllim. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

5. Gjetje nga auditimi: Metodologjia që përdor Drejtoria e të Ardhurave Vendore për të realizuar 

planifikimin vjetor të taksave dhe tarifave vendore nuk bën të mundur një parashikim real të të 

ardhurave të veta të Bashkisë Lushnje. Strukturat e bashkisë nuk kanë një bashkëpunim efektiv 

midis tyre duke mos dërguar informacion në DAV i cili do të përdoret për planifikimin e të 

ardhurave të bashkisë. Si rezultat DAV për planifikimin e të ardhurave i referohet kryesisht nivelit 

të realizimit të vitit paraprak duke përfshirë në planifikim edhe një pjesë të të ardhurave që mund 

të vijnë nga pagesa e detyrimeve vendore nga subjektet apo familjet që janë debitor nga vitet 

paraardhëse sikurse e përcakton kuadri ligjor. Niveli i realizimit të taksës mbi ndërtesat në vitin 

2021 është 71.2 % (planifikuar 96,977 mijë lekë dhe realizuar 69,009 mijë lekë), taksës së tokës 

bujqësore në vitin 2021 është 58 % (planifikuar 100,000 mijë lekë dhe realizuar 58,047 mijë lekë), 

taksa e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja është 61.7 % (planifikuar 70.250 mijë lekë 

dhe realizuar 43.343 mijë lekë). Taksa mbi truallin paraqitet me realizim në nivelet 155.8 % në 

vitin 2021 (planifikuar 12.000 mijë lekë dhe realizuar 18,695 mijë lekë) si dhe 140 mijë lekë dhe 

realizuar 313 mijë lekë). Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e paketës 

fiskale për taksave dhe tarifave vendore në Bashkinë Lushnjë për vitin 2021, e miratuar me VKB-

në nr. 111, datë 23.12.2020.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-42 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

5.1. Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore në Bashkinë Lushnje të bashkëpunojë me 

strukturat e tjera të bashkisë si dhe me ASHK-në degën vendore me qëllim grumbullimin në 
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mënyrë periodike të informacionit të nevojshëm për planifikimin e të ardhurave të veta të bashkisë. 

Gjithashtu, në vijim të analizojë të gjithë zërat e taksave dhe tarifave vendore me qëllim 

identifikimin e saktë të nivelit të realizimit duke argumentuar dhe dokumentuar nivelet e 

planifikimit dhe të realizimit. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

6. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje nuk janë kryer procedurat për inventarizimin e të 

gjitha aktiveve afat gjata jo materiale dhe materiale të investuara në vite nga Bashka Lushnje dhe 

ato që me miratim të Këshillit të Ministrave, kanë kaluar në pronësi të kësaj bashkie, konkretisht 

për llogaritë (me kosto historike), Llogaria 210 “Toka, troje, terrene” për 15,786,107 lekë. 

Mungesa e analizës për vlerën 15,786,107 lekë ka ndikim në informacionin kontabël, që ofrojnë 

pasqyrat financiare në lidhje me plotësinë e vlerave të Aktiveve Afatgjata Materiale, në 

kundërshtim me: UMF nr. 30, datë 27.12.2011 “Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit 

publik” i ndryshuar pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për 

procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e 

qeverisjes së përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III  pika 30, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5 

datë 21.02.2022. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

6.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup pune me specialistë të fushës 

për kryerjen e inventarizimit dhe vlerësimit të aktiveve në llogarisë 210 “Toka, Troje, Terrene” 

dhe nëpërmjet Drejtorisë së Financës të kryejë zbërthimin e dokumentacionit financiar të 

trashëguar për nxjerrjen e të dhënave për aktivet e hyra e veprimet me to në vite, për të verifikuar 

saktësuar e analizuar vlerat e paraqitura në Pasqyrat Financiare e në rast pasaktësish të bëhen 

sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në inventarin fizik. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022  

 

7. Gjetje nga auditimi: Nga Bashkia Lushnje nuk është pasqyruar saktë vlera e llogarisë .211 

“Pyje, kullota, plantacione” të transferuara në pronësi të Bashkisë Lushnje me VKM nr. 433, datë 

08.06.2016 “Për transferimin në pronësi të Bashkive të Pyjeve dhe të Kullotave Publike, sipas 

listave të inventarit dhe aktualisht në administrim të Ministrisë së Mjedisit e të ish 

Komunave/Bashkive”, pika 8, shtojca nr. 23 me listën e inventarit të pyjeve dhe kullotave që 

transferohen në pronësi të Bashkisë Lushnje, me nr nga 1(një) deri 55 (pesë dhjetë e pesë). Sipas 

këtij vendimi Bashkia Lushnje ka në pronësi gjithsej 912.5 ha nga të cilët 563.3 ha pyje; 229.6 ha 

sipërfaqe me bimësi pyjore, 119.5 ha sipërfaqe djerrë. Nuk janë marrë masat e nevojshme  për 

analizimin dhe saktësimin në kontabilitet të këtyre aktiveve, duke mbledhur e evidentuar të dhënat 

nga gjithë dokumentacioni financiar i trashëguar në vite me qëllim evidentimin e vlerësimin e 

gjendjes aktuale dhe statusin e pyjeve e plantacioneve sipas listës se inventarit të pyjeve dhe 

kullotave të transferuara Bashkisë Lushnje. Në kundërshtim me: VKM nr. 433, datë 08.06.2016 , 

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

pikat 26, 28, 30, Kreu IV pika 75; Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II pika 5 dhe Kreu III  pika 30, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5 datë 

21.02.2022.(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Lushnje të ngrejë një grup pune me specialistë të fushës 

për kryerjen e inventarizimit, vlerësimit dhe regjistrimit në pronësi të aktiveve në llogarinë 

ekonomike.211 “Pyje, Plantacione” dhe nëpërmjet Drejtorisë së Financës të kryejë zbërthimin e 
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dokumentacionit financiar të transferuar për nxjerrjen e të dhënave për veprimet me to në vite, për 

të verifikuar saktësuar e analizuar vlerat e paraqitura në Pasqyrat Financiare e në rast pasaktësish 

të bëhen sistemimet e nevojshme në kontabilitet e në inventarin fizik. 

Me mbylljen e pasqyrave financiare të vitit 2022  

 

8. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Lushnje u vunë re problematika në lidhje me informacionin 

mbi të dhënat që duhet të ketë një regjistër aktivesh, siç janë: data e hyrjes ose marrjes në dorëzim, 

përshkrimi i aktivit, vlera e blerjes, data e daljes nga përdorimi, datën e skadencës, vlera e 

shpenzimeve kapitale të mëpasshme të cilat sjellin rritje të vlerës së aktivit, vendndodhjen, 

personin përgjegjës, vlerën e akumuluar të amortizimit, kohën e shërbimeve të mirëmbajtjes, 

vlerën e akumuluar të shpenzimeve të mirëmbajtjes, datën e daljes nga pronësia. Kryesisht, këto 

probleme janë të trashëguara nga ish-komunat. Librat e aktivit nuk përmbushin kriteret e 

përcaktuara. Kjo mënyrë evidentimi, nuk jep informacion të saktë kontabël për çdo aktiv, duke 

mos “certifikuar” vlerat tek për tek të aktiveve, për të ofruar siguri të arsyeshme rreth vlerës fizike 

dhe kontabël të tyre, të njohura dhe regjistruara në pasqyrat financiare të njësisë. Në kundërshtim 

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

ndryshuar pikat 26, 28, 30, 74 dhe 85. Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 “Për procedurat e 

përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së 

përgjithshme” Kreu II pika 5, 36 dhe Kreu III pika 30, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5 datë 

21.02.2022. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës të hartojë një regjistër të plotë historik për çdo aktiv me 

të dhënat për veprimet ekonomike të kryera me to në vite si: viti i hyrjes, vend-ndodhjen, 

përshkrimin e aktivit, vlerën e blerjes, vlerën e shpenzimeve kapitale të kryera në vitet e 

mëpasshme që sjellin rritje të vlerës së aktivit, vlerën e akumuluar të amortizimit dhe vlerën e 

mbetur. Mbi bazën e tij të llogarisë amortizimin aktiv për aktiv si dhe realizojë inventar fizik për 

të gjithë AAGJ, për verifikim e tyre, vlerësimin dhe ekzistencën fizike. 
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9. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi u konstatua se për objektet e përfunduara dhe të marra në 

dorëzim nga Bashkia, nuk është bërë zhbllokimi i garancisë dhe fondet vazhdojnë të jenë të 

ngurtësuara në degën e Thesarit, për të cilat është përmbushur afati i garancisë së punimeve sipas 

kushteve të kontratës. Nga Drejtoria e Financës, nuk janë marrë masa për zhbllokimin e këtyre 

fondeve, nuk janë njoftuar subjektet për paraqitjen e dokumentacionit të duhur për likuidimin e 

vlerës së mësipërme ose përdorimin për interes publik të këtyre fondeve, bazuar në kushtet e 

kontratës të lidhur me subjektet sipërmarrëse. Konstatohet se: llogaria 466 “Kreditorë për mjetet 

në ruajtje” në pasqyrat financiare është për vlerën kontabël 34,425,404 lekë në fillim të vitit 2021. 

Sipas analizës së kësaj llogarie të rakorduara me degën e thesarit, kjo llogari është për vlerën 

34,425,404 lekë dhe është e analizuar sipas objekteve për 44 raste, gjatë vitit 2021 është bërë 

çlirimi për 6 subjekte duke mbetur 36 subjekte në vlerë 31,938,511 lekë. Nga analiza e përmbajtjes 

së kësaj llogarie, konstatohet së për 36 subjekte në shumën 31,938,511 lekë gjenden në ngurtësuara 

fonde nga viti 2012-2019 për të cilat është përmbushur afati i garancisë dhe nuk është bërë 

zhbllokimi i tyre. Në kundërshtim me: UMF nr. 8, datë 9.03.2018 “Për procedurat e përgatitjes, 

paraqitjes dhe raportimit të pasqyrave financiare vjetore në Njësitë e Qeverisjes së Përgjithshme”, 

Kap. III, pikat 29, 30, 39, 50, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5 datë 21.02.2022. dhe UKM nr. 3, 

datë 15.02.2011 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, Kap. II, 

pika 10. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.3 faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 
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9.1 Rekomandim: Drejtoria e Financës, në bashkëpunim me Drejtorinë Juridike dhe Drejtorinë e 

Shërbimeve, të saktësojnë subjektet dhe fondet për të cilat janë ngurtësuar si garanci për punimet 

e kryera për të cilat kanë humbur të drejtën e përfitimit të tyre ose që janë në kushtet e parashkrimit 

të së drejtës. Drejtoria e Financës, për këto raste të procedojë sipas kërkesave ligjore pranë Degës 

së Thesarit Lushnje për rimarrjen e fondeve të ngurtësuar dhe përdorimin e tyre në interes publik.  
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10. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Lushnje për vitin 2021 kanë qenë në zbatim 6 kontrata, të 

lidhura gjatë vitit dhe në vitet ushtrimore të mëparshme, në vlerën totale 42,304,938 lekë për blerje 

aktivesh materiale dhe jo materiale, si mallra apo projekte investimesh, të financuara nga buxheti 

i Bashkisë, Qeveria, FZHR dhe financime të huaja. Për këto kontrata nuk është kryer kontabilizimi 

i veprimeve ekonomike as në momentin e çeljes së fondeve, as në momentin e mbërritjes së 

faturave. Efektet e veprimeve ekonomike, nuk janë marrë në llogari në kohën e kryerjes së 

veprimit apo të ndodhjes së ngjarjes, por thjesht kur është bërë pagesa. Nuk janë kryer veprimet 

kontabël në kohën e lindjes të detyrimit për t’u paguar nga njësia ekonomike, detyrime këto që 

sjellin shpenzime dhe pagesa për ushtrimin e dhënë. Po kështu nuk janë kryer veprimet përkatëse 

kontabël në lidhje me fondet buxhetore të përdorura për investime deri në momentin e kapitalizmit 

të aktivit. Deri në fund të vitit ushtrimor 2021 janë prekur llogaritë e aktiveve në vlerë pjesore për 

AQT e blera të cilat nuk janë kapitalizuar plotësisht. Nga vlera e kontratave prej  42,304,938   lekë 

me  TVSH është likuiduar gjatë vitit ushtrimorë vlera prej 26,093,358 mijë lekë ose 61.68% e 

vlerë së kontratave, duke lënë pa likuiduar vlerën 16,211,580, lekë ose 38,32 %, vlerë e cila është 

likuiduar në periudhat e mëvonshme dhe deri me 31.12.2021 kanë mbetur për likuidim vlera 

16,211,580 lekë; ku vlera e tyre e mbetur e pa likuiduar nuk është evidentuar në kontabilitet në 

llogarinë 476 “Të ardhura të caktuara për t’u përdorur”. Në kundërshtim me:VKM nr. 783, datë 

22.11.2006 “Për përcaktimin e standardeve dhe të rregullave kontabël “Kapitulli I, pika 1. me 

Udhëzimin e MFE nr. 8, datë 9.3.2018 ”Për procedurat e përgatitjes, paraqitjes dhe raportimit të 

pasqyrave financiare vjetore në njësitë e qeverisjes së përgjithshme” kreu I pika 8, Kreu II pika 

15/a,b,c,18/a,b, Kreu III pika 32, i ndryshuar me Udhëzimin nr. 5 datë 21.02.2022. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.3 faqe 42-66 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

10.1 Rekomandim: Drejtoria Ekonomike në Bashkinë Lushnje të kryejë të gjitha veprimet e 

kontabilizimit sipas fazave të kryerjes së veprimeve ekonomike për kontratat e lidhura për blerje 

aktivesh afatgjata materiale dhe jo materiale, duke pasqyruar të gjitha detyrimet financiare të 

lindura nga angazhimi i krijuar që nga çelja e fondeve, me konstatimin e shpenzimit (mbërritja e 

faturës), deri në kapitalizmin e aktivit dhe jo thjesht, kur ndërhyn pagesa, pasi evidentimi i saktë i 

detyrimeve ndaj të tretëve është i domosdoshëm për njohjen reale të borxhit të akumuluar dhe 

marrjen e masave për zvogëlimin e tij. 
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11. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi mbi nivelin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga 

auditimi i fundit i KLSh-së rezulton se: 

- Janë rekomanduar 10 masa organizative, të cilat janë pranuar në masën 100%, janë zbatuara 2 

masa (rekomandimi 2.1 dhe 7.1) dhe janë në proces 8 masa (rekomandimi 1.1, 3.1, 4.1, 5.1, 6.1, 

8.1, 9.1,10.1).  

- Janë rekomanduar 4masa për eliminim e efekteve negative të konstatuara në administrimin e 

fondeve publike dhe për menaxhimin me ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet të fondeve 

publike, të ardhurat e munguara të cilat janë në proces. 
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- Janë rekomanduar3 masa shpërblim dëmi me vlerë 1,018,993 lekë, nga të cilat është zbatuar 1 

masë (rekomandimi 3.1 me vlerë 86,218 lekë pa TVSH ) dhe 2  masa janë në proces, 

rekomandimi 1.1 me vlerë 718,350 lekë pa TVSHpër shpërblim dëminga BOE “S.” SHPK & 

“E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6535 Prot., datë 21.09.2018, me objekt: 

“Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe ambienteve sportive, Dushk”, 

Bashkia Lushnje dhe  rekomandimi 2.1 me vlerë 214,425 lekë pa TVSH nga OE “Ll.” SHPK, në 

cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot., datë 26.07.2019, me objekt: “Sistemim 

asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”. Vlera totale e dy rekomandimeve të pa zbatuara është 

932,775 lekë pa TVSH. 

- Bashkia Lushnje nuk ka raportuar në Këshillin Bashkiak mbi rezultat e zbatimit të 

rekomandimeve të lëna nga KLSH, veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 68/2017, datë 

27.04.2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”, neni 50, pika 5. 

(Më hollësisht trajtuar në pikën 2.5 faqe 110-123 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

11.1 Rekomandim: Bashkia Lushnje të marrë masat për zbatimin e rekomandimeve të pa 

zbatuara, të lëna nga KLSH në auditimin e mëparshëm si vijon:  

- Të vijojë në ndjekjen e procesit të zbatimit të 8 masave organizative dhe 4 masave për eliminim 

e efekteve negative të konstatuara në mos menaxhimin me ekonomicitet, efiçiencë dhe efektivitet 

të fondeve publike, dhe të ardhurat e munguara, që kanë rezultuar ende në proces zbatimi sikurse 

janë trajtuar më gjerësisht në Raportin Përfundimtar të Auditimit;  

- Të marrë të gjitha masat administrative dhe ligjore për zbatimin e 2 rekomandimeve për 

shpërblim dëmi duke bërë të mundur arkëtimin e vlerës 932,775 lekë pa TVSH, (718,350 lekë pa 

TVSH nga BOE “S.” SHPK & “E.” SHPK, në kontratën me nr. 6535 Prot., datë 21.09.2018, me 

objekt: “Rikonstruksion i shkollës së mesme të bashkuar “10 Korriku” dhe 214,425 lekë  nga OE 

“Ll.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 6425 Prot., datë 26.07.2019, me 

objekt: “Sistemim asfaltim i rrugëve në fshatin Toshkëz”); 

- Të marrë masa për të kryer raportimin periodik në Këshillin Bashkiak lidhur me ecurinë e 

zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në përfundim të çdo auditimi. 

Brenda datës 31.12.2022 

C. MASA SHPËRBLIM DËMI 

 

Bazuar në ligjin nr. 154, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë 

të Shtetit” neni 15 shkronja (b) dhe (c) -Të drejtat e KLSH, dhe mbështetur në nenet 98-102, të 

ligjit nr. 44, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në Republikën e Shqipërisë”, 

nenet 21-33, të Ligjit nr. 139, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, nga Titullari i 

njësisë publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi 

Gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e tjera 

në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi zbatues të 

ndjekë procesin me qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 390,000 lekë pa TVSH, si më poshtë: 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (pa 

TVSH)19,270,475.83 lekë pa TVSH, realizuar nga OE “G.” Shpk, rezultuan diferenca në volume 

pune të pakryera në fakt në vlerën 276,000 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 9439 Prot., datë 06.12.2018, të lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari Z. F. T. dhe Operatorit 
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Ekonomik “G.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 94-110 të Raportit Përfundimtar 

të Auditimit). 

1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 276,000 lekë 

pa TVSH nga OE “G.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 9439 Prot., datë 

06.12.2018, me objekt: “Sistemim asfaltim i rrugës Andrea Papaj”, Bashkia Lushnje, që 

përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të 

punimeve të pakryera. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve civile të kontratës me objekt: 

“Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, Bashkia Lushnje, me vlerë të 

kontratës (pa TVSH)19,270,475.83 lekë pa TVSH, realizuar nga OE “G.” Shpk, rezultuan 

diferenca në volume pune të pakryera në fakt në vlerën 114,000 lekë pa TVSH. Veprimet e 

mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e sipërmarrjes së punimeve nr. 10005 Prot., datë 

27.12.2018, të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje, të përfaqësuar nga Titullari Z. 

F. T. dhe Operatorit Ekonomik OE “S.” Shpk. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 94-110 

të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandim: Nga Bashkia Lushnje të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 114,000 lekë 

pa TVSH nga “G.” Shpk, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën me nr. 10005 Prot., datë 

27.12.2018, me objekt: “Rikonstruksion i shkollës 9-vjeçare Karbunarë e Vogël”, Bashkia 

Lushnje,që përfaqëson dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e 

likuidimit të punimeve të pakryera. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

 

D. MASA PËR ULJEN E BORXHIT TATIMOR PËR TË RRITUR PERFORMANCËN 

NË ARKËTIMIN E DETYRIMEVE PËR TATIM TAKSAT VENDORE, PËRFSHIRË 

DHE DETYRIMET NGA QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA). 

 

1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i dokumentacionit lidhur me ecurinë e pagesave që kryhen 

nga qytetarët që përfitojnë certifikatën e pronësisë në përfundim të procesit të legalizimit për 

taksën e ndikimit në infrastrukturë konstatohet se: 

- Detyrimet nga taksa e ndikimit në infrastrukturë për periudhën 2015-2020 janë në vlerën 

15,337,415.55 lekë për 529 subjekte të legalizuara.  

- Për vitin 2021 detyrimi për taksën e ndikimit në infrastrukturë është në vlerën 24,807,149.84 

lekë për 639 objekte. 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006,“Për 

sistemin e taksavevendore”, i ndryshuar, neni 9, pika 4, neni 27, VKM-së nr. 860, datë 10.12.2014 

“ Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimittë të ardhurave përndërtimet pa leje 

dhe vleravetë zbatueshme për legalizim” pika 5 si dhe VKB-së nr. 166, datë 23.12.2020 “Për 

miratimin e taksave dhe tarifave vendore, në Bashkinë Kukës për vitin 2021”. 

Debia për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit, taksën e ndërtesës dhe taksën e truallit ka 

arritur në vlerën 770,086,178 lekë nga të cilat: 

- Vlera totale e debisë për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) është 

458,849,899 lekë, nga të cilat debia për vitin 2021 arrin në vlerën 50,025,221 lekë; 
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- Vlera totale e debisë për taksën e ndërtesës (familjarëve) është 294,522,353 lekë, nga të cilat 

debia për vitin 2021 arrin në vlerën 43,517,617 lekë; 

- Vlera totale e debisë për taksën mbi truallin (familjarëve) është 16,713,926, nga të cilat debia për 

vitin 2021 arrin në vlerën 2,728,858 lekë.  

Veprime në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat 

Tatimore në Republikën e  Shqipërisë” i ndryshuar, nenet 89,90,91,93. 

Drejtoria e të Ardhurave Vendore, çdo informacion që grumbullon nga njësitë administrative dhe 

nga vetë strukturat e Bashkisë Lushnje i administron në Excel.Mungesa e një sistemi të mirëfilltë 

për menaxhimin e taksave dhe tarifave vendore ka efekt të drejtpërdrejtë në saktësinë e 

informacionit që përpunojnë punonjësit e DAV duke rezultuar në gabime në llogaritjen e 

detyrimeve apo kamatë vonesave. Vlera e debitorëve për biznesin e vogël duke llogaritur edhe 

kamatë vonesat shkon në vlerën 78,523,836.05 lekë, për biznesin e madh 292,526,365.2 lekë, në 

total vlera e borxhit tatimor më 31.12.2021 është në vlerën 371,050,200.25 lekë, që përbën të 

ardhura të munguara për Bashkinë Lushnje. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-42 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

 

1.1 Rekomandim: Drejtoria e të Ardhurave Vendore, të marr masa për planifikimin dhe arkëtimin 

e detyrimeve për taksën e tokës në vlerën 346,649,296 lekë, për taksën e ndërtesës (familjarëve) 

294,522,353 lekë, për tarifën e pastrimit, ndriçimit, gjelbërimit (familjarëve) 458,849,899 lekë dhe 

për taksën mbi truallin (familjarëve) 16,713,926 lekë. Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të 

Territorit të dërgojë periodikisht informacion në Drejtorinë e Taksave dhe Tarifave Vendore mbi 

subjektet debitorë për “Taksën e ndikimit në infrastrukturë për legalizimet” dhe në bashkëpunim 

të marrin masa administrative e ligjore për arkëtimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë nga 

ndërtimet e reja që janë legalizuar për 1,168 objekte të legalizuara me vlerë 40,144,565.3 lekë. 

Gjithashtu, nga strukturat e Bashkisë Lushnje të bashkëpunohet me Agjencinë Shtetërore të 

Kadastrës (ASHK), për bllokimin e veprimeve në dhënien e certifikatës së pronësisë deri në 

kryerjen e pagesave të taksës së ndikimit në infrastrukturë. Si dhe Bashkia Lushnje të marrë masa 

që të ngrejë një sistem për administrimin e taksave dhe tarifave vendore me qëllim automatizimin 

e procesit, ruajtjen e të dhënave dhe gjenerimin e faturave për taksat dhe tarifat vendore të 

bashkisë, krijimin e listës së subjekteve sipas njësive administrative, identifikimin e subjekteve 

debitorë duke llogaritur borxhin, kamatëvonesat etj si dhe të marr masa për arkëtimin e vlerës 

debitore të biznesit të vogël dhe të madh, në total 371,050,200.25 lekë, të ardhura të munguara për 

Bashkinë Lushnje. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

2.Gjetje nga auditimi: Në territorin e Bashkisë Lushnje për periudhën objekt auditimi janë 

konstatuar pa licencën e tregtimit me pakicë të karburantit dhe licencën për njësitë e shitjes së 

lëndëve djegëse 27 subjekte dhe 5 subjekte tregti të bombolave të gazit. Vlera e debisë së 

subjekteve që tregtojnë me pakicë karburantin, për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe 

bombolave të gazit arrin në vlerën 27,500,000 lekë, që përbën të ardhura të munguara për Bashkinë 

Lushnje. Veprime në kundërshtim me përcaktimet ligjore, përkatësisht ligjit nr. 8450, datë 

24.02.1999 “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, të gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, i ndryshuar me ligjin nr. 71/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin nr. 8450, datë 

24.02.1999, “Për përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe nënprodukteve të 

tyre”, të ndryshuar,  neni 4, neni 20. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.2 faqe 25-42 të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
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2.1 Rekomandimi: Drejtoria e Shërbimeve të marrë masa për arkëtimin e debisë së subjekteve që 

tregtojnë me pakicë karburantin, për njësitë e shitjes së lëndëve djegëse dhe bombolave të gazit 

në vlerën 27,500,000 lekë, të ardhura të munguara për Bashkinë Lushnje. 

Brenda datës 31.12.2022 

 

 

 

E. MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË 

ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME 

EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE. 

 

1-5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimin e 5 procedurave me vlerë kontrate 47,877 mijë lekë, 

janë konstatuar me shkelje të akteve ligjore/nënligjore të LPP në 3 procedura me vlerë kontrate 

24,285 mijë lekë ose 51 % e vlerës së kontratave të lidhura, në të cilat ofertat ekonomike të 

operatorëve ekonomikë të shpallur fitues, nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT, 

duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve publike për vlerën 24,285 

mijë lekë, respektivisht:   

 

1- Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i 

mbetjeve urbane në Bashkinë Lushnje”, Viti 2021, me fond limit 31,409mijë lekë (për 8 muaj), 

me fitues OE “R.” SHPK me vlerë të ofertës 16,243 mijë lekë për zbatimin e shërbimit nga datë 

09.08.2021 deri më datë 31.12.2021 ku ka rezultuar se KLFLST dhe NJP nuk janë zbatuar aktet 

ligjore e nënligjore të LPP për llogaritjen e fondit limit, hartimin e kritereve dhe specifikimet 

teknike. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 66-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Shërbimi i gjelbërimit në Bashkinë e 

Lushnjes”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond limit 14,798 mijë lekë, me fitues OE “G. F.” 

SHPK me vlerë të ofertës 10,423 mijë lekë pa TVSH, KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në 

kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, 

eficencë dhe efektivitet të fondeve publikepër vlerën 12,836,908 lekë me TVSH. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.4 faqe 66 – 94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Rehabilitim dhe mirëmbajtje e 

infrastrukturës së kujdesit shëndetësor parësor Toshkëz”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond 

limit 11,874 mijë lekë, me fitues BOE “N.” SHPK &“Sh.” SHPK me vlerë të ofertës 8,414 mijë 

lekë pa TVSH, ka rezultuar se në hartimin e kritereve të DT, janë aplikuar kritere të  

paargumentuara, si dhe KVO ka vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të 

kërkesave për kualifikim të DT, duke sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të 

fondeve publikepër vlerën 10,097,738 lekë me TVSH. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 

66 –94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt:“Ndërtimi i murit mbajtës në rrugën 

Hajdaraj, Njësia Administrative Golem”, Bashkia Lushnje, Viti 2021, me fond limit 1,325mijë 

lekë, me fitues OE “2.” SHPK me vlerë të ofertës 14,520 mijë lekë, ku ka rezultuar se KVO ka 

vlerësuar dhe shpallur fituesin në kushtet e mos plotësimit të kërkesave për kualifikim të DT, duke 

sjellë përdorim pa ekonomicitet, eficencë dhe efektivitet të fondeve publikepër vlerën 1,350,600 

lekë me TVSH. (Më hollësisht trajtuar në pikën 2.4 faqe 66–94 të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 
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5. Nga auditimi i procedurës së prokurimit me objekt: “Blerje karburanti për Bashkinë dhe 

MNZSH”, Viti 2021, me fond limit 4,658 mijë lekë, me fitues OE “G. C.” SHPK me ofertë 

249,496 mijë lekë, ku ka rezultuar se Njësia e Prokurimit në procesverbalin për përllogaritjen e 

fondit limit për blerje karburanti nuk ka argumentuar harxhimin e mjeteve që disponon bashkia në 

bazë të orëve të punës dhe kilometrave, në dosjen e tenderit nuk është pasqyruar saktë përllogaritja 

e sasisë të karburantit që prokurohen, gjë e cila e bën hartimin e fondit limit të. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.4. faqe 66-94 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006, “Për prokurimin 

publik”, i ndryshuar, neni 1 “Objekti dhe qëllimi” pika 2, shkronja (a), (b), (d) dhe (dh), neni 2 

“Parimet e përzgjedhjes” shkronja (a), (b) dhe (c), nenin 46 “Kualifikimi i ofertuesve” pika 1, dhe 

nenin 55 “Shqyrtimi i ofertave” pika 3. (dhe VKM nr. 285 e ligjin nr 162, për prokurimet e 

zhvilluar mbasi legjislacioni ka hyrë në fuqi). 

 

1.1-5.1 Rekomandim: Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe të nxjerrë përgjegjësitë për 

kualifikimin e ofertave ekonomike të cilat nuk plotësojnë kriteret e kërkesave kualifikuese të DT, 

me pasojë përdorimi me paligjshmëri i fondeve publike për vlerën 24,285 mijë lekë pa TVSH. Të 

konsiderojë faktin se kualifikimi i operatorëve ekonomikë të cilët nuk plotësojnë kriteret e DT, 

përveçse është shkelje e kuadrit rregullator në fuqi, përbën edhe risk real për shpenzimet e njësisë 

publike, pasi këta operatorë për shkak të mangësive nuk japin siguri për kryerjen me sukses dhe 

cilësi të kushteve të kontratës. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të shërbimit të kontratës me objekt: “Shërbimi i 

pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (pa 

TVSH)11,981,688.33lekë, realizuar nga BOE “L.l” Shpk & “H.” SHPK, rezultuan diferenca në 

volume shërbimi të pakryera në vlerën 2,757,609 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me: DT, Specifikimet Teknike, Përllogaritjen e FL, dhe Kontratën e sipërmarrjes së 

shërbimit nr. 10299 Prot., datë 01.01.2021 deri më datë 12.04.2021 dhe shtesë kontrate nr. 1872 

Prot., datë 09.03.2021 me vlerë 2,875,605.20 lekë me TVSH. Afati 13.04.2021 -31.05.2021 lidhur 

mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Lushnje dhe BOE “L.” SHPK & “H.” SHPK. (Më hollësisht 

trajtuar në pikën 2.4.1 faqe 94-110 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

2.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për 

diferencat në volumin e shërbimit të pastrimit, nga mosparaqitja e dokumentacionit tekniko-ligjor 

nga supervizimin i realizimit të shërbimit (referuar përllogaritjes së FL, DT, Specifikimeve 

Teknike e Ofertës Fituese), në zbatimin e kontratës nr. 10299 Prot., datë 01.01.2021 deri më datë 

12.04.2021 dhe shtesë kontrate nr. 1872 Prot., datë 09.03.2021, me objekt: “Shërbimi i pastrimit 

dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke shkaktuar përdorimin pa ekonomicitet 

të fondeve publike, për vlerën 2,757,609 lekë me TVSh. 

Menjëherë dhe në vijimësi 
 

3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të shërbimit të kontratës me objekt:“Shërbimi i 

pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje, me vlerë të kontratës (pa 

TVSH)16,243,735.10 lekë, realizuar nga OE “R.” Shpk, rezultuan diferenca në volume pune të 

pakryera në fakt në vlerën 2,999,263.98 lekë pa TVSH. Veprimet e mësipërme janë në 

kundërshtim me: DT, Specifikimet Teknike, Përllogaritjen e FL dhe Kontratën e sipërmarrjes së 

shërbimit nr. 5683 Prot., datë 09.08.2021 me vlerë 1,446,681.60 lekë me TVSH për furnizimin me 
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karburant të mjeteve të sipërmarrësit për transportimin e mbetjeve urbane nga vendgrumbullimi 

fillestar për në landfillin e ri pranë fshatit Vërri tek Ura Mbrostar. (Më hollësisht trajtuar në pikën 

2.4.1 faqe 94-110 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

3.1. Rekomandimi: Kryetari i Bashkisë Lushnje, të analizojë dhe nxjerrë përgjegjësitë për 

diferencat në volumin e shërbimit të pastrimit, nga mosparaqitja e dokumentacionit tekniko-ligjor 

nga supervizimin i realizimit të shërbimit (referuar përllogaritjes së FL, DT, Specifikimeve 

Teknike e Ofertës Fituese), në zbatimin e kontratës së shërbimit me nr. 10299 Prot., datë 

01.01.2021 deri më datë 12.04.2021 dhe shtesë kontrate nr. 1872 Prot., datë 09.03.2021, me 

objekt: “Shërbimi i pastrimit dhe grumbullimi i mbetjeve urbane”, Bashkia Lushnje duke 

shkaktuar përdorimin pa ekonomicitet të fondeve publike, për vlerën 2,999,263.98 lekë me TVSh. 

Menjëherë dhe në vijimësi 

 

F. MASA DISIPLINORE  

 

KLSH mbështetur në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit”, neni 15 gërmat “b”, “c: dhe “ç”, ligjin nr. 152/2013 “Për nëpunësin 

civil”, i ndryshuar, neni 59 “Kompetenca dhe procedura për masat disiplinore”, pika 1 dhe pika 4 

germa b, VKM-në nr. 115, datë 05.03.2014 “Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të 

rregullave për krijimin, përbërjen e vendimmarrjen në komisionin disiplinor në shërbimin civil, 

ligjin nr. 7961, datë 12.07.1996 “Kodi i punës në Republikën e Shqipërisë”, neni 37, “Masa 

disiplinore”, i rekomandon Kryetarit të Bashkisë Lushnje t’i kërkojë Komisionit Disiplinor 

pranë Institucionit, që bazuar në performancën e secilit punonjës dhe shkeljeve të konstatuara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit të KLSH-së, të vlerësojë shkallën e përgjegjësisë për çdo 

nëpunës të atakuar dhe marrjen e masave disiplinore përkatëse.  

Referuar shkeljeve të konstatuara: 

- Në fushën e prokurimeve publike, në kundërshtim me ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për 

prokurimin publik”, i ndryshuar, si dhe përgjegjësitë individuale të evidentuara dhe pasqyruara në 

dokumentet e auditimit, të ligjit nr. 10279, datë 20.5.2010 “Për kundërvajtjet administrative”. 

- Në mos marrjen së masave për realizimin e të ardhurave nga arkëtimi i tarifave vendore, në 

kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore” i ndryshuar, 

Kreut VII, nenit 35, ligjin nr. 9920 datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e 

Shqipërisë” i ndryshuar, neni 43 pika 1/1 dhe Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 i ndryshuar, neni 

43/1.  

- Në mos marrjen e masave për uljen e borxhit tatimor duke rritur performancën në arkëtimin e 

detyrimeve për Tatim Taksat Vendore, veprime dhe mosveprime këto në kundërshtim me ligjin 

nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar. 

 

Në zbatim të nenit 15, shkronja “j’, të ligjit nr. 154/2014, “Për organizimin dhe funksionimin e 

Kontrollit të Lartë të Shtetit” për masat e marra nga ana Juaj të përgatiten programe me afate dhe 

persona përgjegjës dhe për zbatimin e rekomandimeve të njoftohet Kontrolli i Lartë i Shtetit 

brenda 20 ditëve nga marrja e kësaj kërkese. 

 

Në vijim e në zbatim të nenit 30, pika 2 e këtij ligji, kërkohet ndjekja e realizimit të tyre në 

vazhdimësi duke nxjerrë aktet e nevojshme administrative dhe nisjen e procedurave disiplinore e 

administrative apo hartimin e padive gjyqësore për shpërblimin e dëmit dhe mbi ecurinë e zbatimit 

të rekomandimeve të dhëna, nga ana Juaj të raportohet (me shkrim) pranë Kontrollit të Lartë të 
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Shtetit brenda 6 muajve nga marrja e njoftimit të Raportit Përfundimtar të auditimit dhe 

rekomandimeve. 

 

Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Auditimit të Vetëqeverisjes Vendore. 

 

 

 

 

 

 

V. ANEKSET 

 
Aneksi nr. 1- Trajnimet e ndjekura gjatë vitit 2021 

Nr Emër Mbiemer  Tema e trajnimeve 2021  

Data e ndjekjes së 

trajnimeve  

1 Xh. P. Arti i të folurit në publik  12 Janar 2021 

2 L. L. Mareveshje kuadër në prokurimin publik  15 janar 2021 

3 Xh. P. Aftësitë prezantuese   25 Janar 2021 

4 B. H. Mbrojtja e interesave financiar të BE  08 Shkurt 2021 

5 A. G. Sjellja organizative në Administratën publike  10 Shkurt 2021 

6 Xh. P. Komunikimi me publikun në kohë pandemie   15 Shkurt 2021 

7 D. Gj. Klasifikimi i dokumenteve arkivore  08 Mars 2021 

8 A. G. Elementet e një procedimi disiplinor   26 Mars 2021 

9 A. G. Hierarkia e akteve normative   19 Prill 2021 

10 E. Q. Inteligjenca emocionale dhe vendimmarrëse   22 Prill 2021 

11 E. Q. 

Edukimi ligjor i nëpunësve mbi ndryshimet ligjore lidhur me barazinë 

gjinore në të drejtat pronësore  3 Shtator 2021 

12 A. N. Menaxhimi i investimeve publike dhe roli në zhvillimin ekonomik"  8 Gusht 2021 

13 E. Dh. 

Prezantimi dhe analiza e ndryshimeve të ligjit nr. 162/2020 “Për 

prokurimin publik”  8 Korrik 2021 

14 G. H. Zhvillimi i sigurisë profesionale dhe ndërtimi i vetëbesimit  28 Qershor 2021, 

15 A. G. Procedimi disiplinor në shërbimin civil  22 Qershor 2021 

16 S. G. Si të veprojmë në rastet e sinjalizimeve?  23 Qershor 2021 

17 E. P. Menaxhimi i aseteve të vetëqeverisjes vendore  23 Qershor 2021 

18 B. H. Kontratat dhe projektet e binjakëzimit në Bashkimin Evropian  24 Qershor 2021 

19 E. K. 5 hapat drejt suksesit  25 Qershor 2021 

20 J. H. 

Konceptet kryesore të Planifikimit Buxhetor Afatmesëm dhe 

monitorimi i tij  7 Qershor 2021 

21 A. G. 

Shërbimi me një ndalesë dhe bashkëpunimi mes qeverisjes qendrore dhe 

vendore  7 Qershor 2021 

22 E. Q. 

Vlerësimi i rezultateve individuale dhe i njohurive shtesë të nëpunësve 

civil  9 Qershor 2021 

23 B. H. Përmirësimi i komunikimit në organizatë  6 Dhjetor 2021 

24 E. V. Bashkëpunimi ndër bashkiak dhe eficienca e pushtetit vendor  22 Nëntor 2021 

25 J. S. Risitë në mënyrën e deklarimit të pasurisë  26 Nëntor 2021 

26 J. H. Sistemet e kontrollit dhe auditimi i fondeve të BE-së”  23 Nëntor 2021 

27 L. K. Menaxhimi i kohës dhe përshtatja në organizatë  22 Nëntor 2021 

28 A. G. Çfarë është inteligjenca emocionale?  1 Nëntor 2021 

29 A. N. Decentralizimi i vetëqeverisjes vendore dhe nevojat për ndryshim  3 Nëntor 2021 
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30 K. H. Sfidat e Inspektoratit Shtetëror dhe lufta kundër korrupsionit  14 Dhjetor 2021 

31 L. K. Menaxhimi dhe sfidat e Inspektoratit Shtetëror të Mbikëqyrjes së Tregut  17 Dhjetor 2021 

32 E. Q. Planifikimi ne Administratën Publike   20 Dhjetor 2021 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Aneksi nr. 2- Struktura organizative e Bashkisë Lushnje 
Nr Drejtoria Nr. i punonjësve  

1 Kryetar 1 

2 Nënkryetar 2 

3 Asistent kryetari 1 

4 Kabineti i kryetarit  5 

5 Zyra e Auditit të Brendëshme  3 

6 Sekretari i Këshillit Bashkiak  1 

7 Drejtori të Përgjithshme  4 

8 Drejtoria Përgjithshme Zhvillimit Urban dhe Rural 24 

9 Drejtoria e Planifikimit dhe Zhvillimit të Territorit 16 

10 Drejtoria e Përgjithshme e shërbimeve Publike dhe Sociale 21 

11 Drejtoria e Shërbimit Social 8 

12 Drejtoria Përgjithshme e Menaxhimit Financiar dhe të Ardhurat 6 

13 Zyra e Menaxhimit të Aseteve 4 

14 Drejtoria e të Ardhurave Vendore 17 

15 Drejtoria e Promovimit, Integrimit Europian dhe Zhvillimit Ekonomik 7 

16 Drejtoria Juridike dhe Prokurimeve 8 

17 Drejtoria e Burimeve Njerëzore 11 

18 Drejtoria e Marrëdhënieve me Publikun 7 

19 Sektori i Ruajtjes së Objekteve 24 

20 Drejtoria e Policisë Bashkiake 13 

21 Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit 5 

22 Punonjës me kontratë 10 

23 Njesia Administrative nr. 1 5 

24 Njësia Administrative nr. 2 5 

25 Njësia Administrative nr. 3 5 

26 Njësia Administrative nr. 4 5 

27 Njësia Administrative nr. 5 5 

28 Njësia Administrative Allkaj 8 

29 Njësia Administrative Bubullimë 8 

30 Njësia Administrative Hysgjokaj 6 

31 Njësia Administrative Golem 8 

32 Njësia Administrative Dushk 8 

33 Njësia Administrative Karbunarë 6 

34 Njësia Administrative Ballagat 6 

35 Njësia Administrative Fiershegan 8 

36 Njësia Administrative Kolonjë 8 

37 Njësia Administrative Kutje 8 

           Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksi nr. 3- Subjekte që tregtojnë karburant dhe gaz 

Nr. SUBJEKTI NIPTI 
AKTIVIT

ETI 

STATUSI 

QKB 

Licenca 
STATUS

I 

 DETYRIM

E 

31/12/2021 

Dt. e 

fillimit 

Dt. e 

mbarimit 
 

1 M. Shpk J......... Karburant Aktiv 13/06/2017 13/06/2022 
Me 

License 
Qytet 0 

2 2.. K....... 
Tregti 
Gazi 

Aktiv 2016-05-11 2021-10-05 
Me 
License 

Qytet 0 
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3 N. Shpk K....... Karburant Aktiv 05.02.2018 05.02.2023 
Me 

License 
Qytet 0 

4 G.-Q. Shpk K....... Karburant Aktiv 30/01/2014 30/01/2019 
Pa 

License 
Qytet 1.000.000 

5 J. Shpk J......... Karburant Aktiv 2022-02-18 2027-02-17 
Me 

License 

Me autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

6 J. Shpk J......... Karburant Aktiv 2022-02-18 2027-02-17 
Me 

License 

Me autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

7 A.P. sh.p.k L......... Karburant 
Mbyllur 

25/02/2016 
18/11/2014 18/11/2019 

Pa 

License 
Qytet 0 

7,1 O. SHPK L......... Karburant 
Aktiv 

03/06/2019 
2021-06-25 2022-06-24 

Me 

License 
Qytet 0 

8 A.P. sh.p.k L......... Karburant 
Mbyllur 

03/03/2017 
18/11/2014 18/11/2019 

Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

8,1 D. O. SHPK L......... Karburant 
Aktive 

28/02/2017 
08.05.2020 07.05.2021 

Me 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

9 K. sh.p.k J.......... Karburant Aktiv 28.09.2020 27.09.2021 
Me 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

10 K.sh.p.k J............ Karburant Aktiv 22.08.2017 22.08.2022 
Me 
License 

QYTET 0 

11 K.sh.p.k J........... Karburant Aktiv 28.08.2010 27.09.2021 
Me 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

12 A. T. sh.p.k K......... Karburant Aktiv 09.09.2013 09.09.2018 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

13 K. S. K.......... Karburant Aktiv Dublikat 28.05.2019 
Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

14 K. S. K.......... Karburant Aktiv 2022-03-23 2023-03-22 
Me 

License 
QYTET 0 

15 K. S. K.......... Karburant Aktiv pa licens pa licens 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

16 G. C. G. K.......... Karburant Aktiv 2022-03-22 2023-03-22 
Me 
License 

QYTET 0 

17 G. C. G. K.......... Karburant Aktiv 2022-03-22 2023-03-22 
Me 
License 

 0 

18 G. C. G. K.......... Karburant Aktiv 2022-03-23 2027-03-22 
Me 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

19 
I. G. A. 

sh.p.k 
L.......... Karburant 

Mbyllur 

05/07/2018  
2018-11-12 2018-11-12 

Pa 

License 
QYTET 1.000.000 

19,1 I. P. A. L......... Karburant 
Aktiv 

05/07/2018 
2019-09-11 11.09.2024 

Me 

License 
QYTET 0 

20 G. P. sh.p,k L......... Karburant Aktiv 27.01.2019 27.01.2024 
Me 
License 

QYTET 0 
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21 V.  P. Shpk K......... Karburant Aktiv 22.08.2017 22.08.2022 
Me 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

22 V.  P. sh.p.k K........... Karburant Aktiv pa licens pa licens 
Pa 
License 

QYTET 1.000.000 

23 V.  P. Shpk K........... Karburant Aktiv pa licens 20.11.2019 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

24 B.  Shpk K.......... Karburant Aktiv 01.10.2018 01.10.2023 
Me 

License 

RRUGA 

VJETER Lu- 
BR 

0 

25 L. O. K........... Karburant 

Çregjistruar 

Pa 
Likuidim 

18/01/2018 

2015-12-06 2020-12-06 
Pa 
License 

QYTET 0 

26 B.sh.p.k L...... Karburant Mbyllur mbyllur Mbyllur Mbyllur 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

26,1 G. C.G. K........ Karburant 
Aktiv 

09/11/2020 
pa licens pa licens 

Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

27 E.  SH.P.K K......... Karburant 

PEZULLU

AR 

30/07/2018 

pa licens pa licens Mbyllur  0 

28 XH. SH.P.K K......... Karburant AKTIV 09.11.2020 08.11.2021 
Me 

License 
 0 

29 L. O. K......... Karburant AKTIV 28.10.2019 28.10.2019 
Pa 
License 

 1.000.000 

30 P. L.......... Karburant AKTIV   12.01.2020 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

31 G.& P. SH.A L......... Karburant 

PEZULLU

AR 

30/10/2017 

2019 2019 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

32 I. sh.p.k L.......... Karburant 
PEZULLU
AR 

06/10/2017 

pa licens pa licens Mbyllur   0 

33 J. L.......... Karburant 

PEZULLU

AR 
02/01/2021 

2019 2020 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

33,1 E.O. M.......... Karburant 
AKTIVE 

01/03/2021 
2021-03-23 2022-03-22 

Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

34 I.  S. L........... Karburant AKTIV 07.03.2018 07.03.2023 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

35 P. Sh.p.k K......... Karburant AKTIV 2022-03-23 2023-03-22 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

36 D. SH.P.K K........... Karburant AKTIV 24.01.2018 24.01.2023 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

37 A.B. K........... Karburant AKTIV 05.02.2015 05.02.2019 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

38 T. O. L........... Karburant AKTIV 06.01.2014 06.01.2019 
Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

39 N.  sh.p.k J.......... Karburant AKTIV 19.03.2014 19.03.2019 
Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

40  SH.   K. L.......... 
Tregti 

Gazi 
AKTIV 20.05.2014 20.05.2019 

Pa 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
100.000 
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hyrje dalje ne 

autostrad 

41 O. SHPK J.......... Karburant AKTIV 2019-07-03 2024-07-02 
Me 

License 

me autorizim 

nga ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

42 O. Shpk J.......... Karburant Aktiv 2019-07-03 2024-07-02 
Me 

License 

me autorizim 

nga ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

43 M.& Xh. L.......... Karburant 
Pezulluar 
19/06/2018 

10.02.2015 10.02.2020 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

44 Xh. Shpk K........... Karburant Aktiv 05.12.2018 05.12.2019 
Pa 

License 

Njesi 

Administrative 
1.000.000 

45 E. L......... Karburant Aktiv 2021-09-10 2022-09-09 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

46 Gj. Shpk L......... Karburant Aktiv 2021-06-28 2022-06-27 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

47 S. P.A. shpk L......... Karburant Mbylliur Mbyllur Mbyllur Mbyllur Qytet 0 

48 S. P. A. shpk L......... Karburant Mbylliur Pa Licens pa licens 
Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

48,1 A. O. Shpk L.......... Karburant 
Mbyllur 

30/08/2019 
20.11.2018 20.11.2019 

Me 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

48,2 K. S. K.......... Karburant 
Aktive 

10/09/2019 
  

Pa 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

1.000.000 

49 S. P.A. Shpk L........... Karburant Mbyllur pa licens pa licens 
Pa 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

49.1 A. O. Shpk L............ Karburant 
Mbyllur 
30/08/2019 

20.11.2018 20.11.2019 
Me 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

49.2 K. S. K............ Karburant 
Aktive 

10/09/2019 
  

Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

50 M. J............ 
Tregti 

Gazi 
Aktive 16.04.2020 16.04.2020 

Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

51 Gj. R. L........... 
Tregti 
Gazi 

Aktive Pa Licens Pa Licens 
Pa 
License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 
hyrje dalje ne 

autostrad 

100.000 

52 K.   Shpk L.......... Karburant Aktive Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

53 K.   Shpk L........... Karburant 
Mbyllur 

22/11/2018 
Pa Licens Pa Licens 

Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

1.000.000 

54 T. S. L.......... Karburant Aktive 27.02.2019 27.02.2019 
Pa 

License 

me autorizim 

nga ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

1.000.000 

55 T. S. L....... Karburant Aktive 27.02.2019 27.02.2019 
Pa 

License 

me autorizim 

nga ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

1.000.000 



 
 

143 
 

56 A.  F. L.......... Karburant Aktive 23.7.2018 23.7.2018 
Pa 

License 

Njesi 

Administrative 
1.000.000 

57 R.  G. L.......... 
Tregti 

Gazi 
Aktive 19.05.2020 19.05.2020 

Pa 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

100.000 

58 I. L......... Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur   

59  I. K.......... Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur   

60 P. Sha J.......... Karburant Mbyllur Pezulluar Pezulluar Mbyllur   

61 B. J.......... Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur   

62 S.  G. L......... 
Tregti 
Gazi 

Aktiv 2017 2022-11-02 
Me 
License 

Njesi 
Administrative 

0 

63 E. K. L.......... Karburant AKTIV 09.04.2019 09.04.2019 
Pa 

License 

Njesi 

Administrative 
1.000.000 

64 P. P. L......... 
Tregti 

Gazi 
AKTIV 08.03.2018 08.03.2023 

Me 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

0 

65 A. Gj. L.......... 
Tregti 

Gazi 
AKTIV 

PA 

LICENS 

PA 

LICENS 

Pa 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

100.000 

66 E.TH. L.......... 
Tregti 

Gazi 
AKTIV 15.06.2022 15.06.2022 

Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

67 I. K. L.......... 
Tregti 

Gazi 
AKTIV 

PA 

LICENS 

PA 

LICENS 

Pa 

License 

pa autorizim nga 
ARRSH per 

hyrje dalje ne 

autostrad 

100.000 

68 A.shpk K........... Karburant AKTIV 04.07.2020 03.07.2021 
Me 

License 

pa autorizim nga 

ARRSH per 

hyrje dalje ne 
autostrad 

0 

69 B. shpk L............. Karburant AKTIV 
PA 

LICENS 

PA 

LICENS 

Pa 

License 

Njesi 

Administrative 
1.000.000 

TOTALI 27.500.000  

Burimi: Bashkia Lushnje 
 

Aneksi nr. 4: Përmbledhje mbi subjektet hidrokarbure, pajisja me autorizimin përkatës dhe pagesat  

Nr. 
SUBJEKT

I 
NIPTI 

AKTIVITE

TI 

STATUSI 

QKB 

Liçenca 
STATUS

I 

 DETYRIM

E 

31/12/2021 

Dt. e 

fillimit 

Dt. e 

mbarimit 
 

1 M. Shpk J....... Karburant Aktiv 13/06/2017 13/06/2022 
Me 
License 

Qytet 0 

2 2.... K....... Tregti Gazi Aktiv 11/05/2016 05/10/2021 
Me 
License 

Qytet 0 

3 N. Shpk K....... Karburant Aktiv 05/02/2018 05/02/2023 
Me 

License 
Qytet 0 

4 G. Q. Shpk K....... Karburant Aktiv 30/01/2014 30/01/2019 
Pa 

License 
Qytet 1.000.000 

5 J. Shpk J........ Karburant Aktiv 18/02/2022 17/02/2027 
Me 
License 

Me autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

6 J. Shpk J........ 
KARBURA

NT 
AKTIV 18/02/2022 17/02/2027 

Me 

License 

Me autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

0 

7 A. P.Shpk L....... Karburant 
Mbyllur 
25/02/2016 

18/11/2014 18/11/2019 
Pa 
License 

Qytet 0 

7.1 O. Shpk L....... Karburant 
Aktiv 

03/06/2019 
25/06/2021 24/06/2022 

Me 

License 
Qytet 0 

8 A.P. Shpk L.......... Karburant 
Mbyllur 
03/03/2017 

18/11/2014 18/11/2019 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 
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8,1 D. Shpk L.......... Karburant 
Aktive 
28/02/2017 

08/05/2020 07.05.2021 
Me 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

9 K. Shpk J........... Karburant Aktiv 28/09/2020 27.09.2021 
Me 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

0 

10 K. Shpk J......... Karburant Aktiv 22/08/2017 22.08.2022 
Me 

License 
QYTET 0 

11 K. Shpk J........ Karburant Aktiv 28/08/2010 27.09.2021 
Me 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

12 A. T. Shpk K......... Karburant Aktiv 09/09/2013 09.09.2018 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

13 K. Sha K....... Karburant Aktiv Dublikat 28.05.2019 
Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 

14 K. Sha K....... Karburant Aktiv 23/03/2022 2023-03-22 
Me 

License 
Qytet 0 

15 K. Sha K....... Karburant Aktiv pa licens pa licens 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

16 G.C.G. K......... Karburant Aktiv 2022-03-22 2023-03-22 
Me 

License 
Qytet 0 

17 G. C.G. K........ Karburant Aktiv 2022-03-22 2023-03-22 
Me 

License 
 0 

18 G.C. G. K......... Karburant Aktiv 2022-03-23 2027-03-22 
Me 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

19 
I. G.A. 

sh.p.k 
L......... Karburant 

Mbyllur 

05/07/2018  
2018-11-12 2018-11-12 

Pa 

License 
Qytet 1.000.000 

19.1 I. P.A. L......... Karburant 
Aktiv 
05/07/2018 

2019-09-11 11.09.2024 
Me 
License 

Qytet 0 

20 G. P. Shpk L......... Karburant Aktiv 27.01.2019 27.01.2024 
Me 

License 
Qytet 0 

21 V. P. Shpk K......... Karburant Aktiv 22.08.2017 22.08.2022 
Me 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

0 

22 V. P. Shpk K......... Karburant Aktiv Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 
Qytet 1.000.000 

23 V. P. Shpk K......... Karburant Aktiv Pa Licens 20.11.2019 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

24 B. Shpk K......... Karburant Aktiv 01.10.2018 01.10.2023 
Me 
License 

Rruga Vjetër 
Lu- Br 

0 

25 L. O. K.......... Karburant 

Çregjistruar 

pa 
Likuidim 

18/01/2018 

2015-12-06 2020-12-06 
Pa 
License 

Qytet 0 

26 B. Shpk L.......... Karburant 
MBYLLU
R 

Mbyllur Mbyllur Mbyllur 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

26.1 G. C. G. K.......... Karburant 
AKTIV 
09/11/2020 

Pa Licens Pa Licens 
Pa 
License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

1.000.000 
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hyrje dalje në 

autostrad 

27 E.  Shpk K.......... Karburant 
Pezulluar 

30/07/2018 
Pa Licens Pa Licens Mbyllur  0 

28 Xh. Shpk K........... Karburant AKTIV 09.11.2020 08.11.2021 
Me 

License 
 0 

29 L. Oil K.......... Karburant Aktiv 28.10.2019 28.10.2019 
Pa 

License 
 1.000.000 

30 P. L......... Karburant Aktiv   12.01.2020 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

31 G.& P. Sha L.......... Karburant 
Pezulluar 

30/10/2017 
2019 2019 

Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 

32 I. Shpk L.......... Karburant 
Pezulluar 

06/10/2017 
pa licens Pa licens Mbyllur  0 

33 J. L.......... Karburant 
Pezulluar 
02/01/2021 

2019 2020 
Me 
License 

Njësi 
Administrative 

0 

33.1 E. O. M......... Karburant 
Aktive 

01/03/2021 
2021-03-23 2022-03-22 

Me 

License 

Njësi 

Administrative 
0 

34 I.S. L.......... Karburant Aktiv 07.03.2018 07.03.2023 
Me 
License 

Njësi 
Administrative 

0 

35 P. Shpk K.......... Karburant Aktiv 2022-03-23 2023-03-22 
Me 

License 

Njësi 

Administrative 
0 

36 D. Shpk K......... Karburant Aktiv 24.01.2018 24.01.2023 
Me 
License 

Njësi 
Administrative 

0 

37 A. K........ Karburant Aktiv 05.02.2015 05.02.2019 
Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 

38 T. O. L.......... Karburant Aktiv 06.01.2014 06.01.2019 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

39 N.  Shpk J.......... Karburant Aktiv 19.03.2014 19.03.2019 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

40  Sh. K. L.......... Tregti Gazi Aktiv 20.05.2014 20.05.2019 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

100.000 

41 O. Shpk J......... Karburant Aktiv 2019-07-03 2024-07-02 
Me 

License 

Me autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

42 O. Shpk J.......... Karburant Aktiv 2019-07-03 2024-07-02 
Me 

License 

Me autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

43 M.& Xh. L.......... Karburant 
Pezulluar 

19/06/2018 
10.02.2015 10.02.2020 

Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

44 Xh.   Shpk K.......... Karburant Aktiv 05.12.2018 05.12.2019 
Pa 

License 

Njësi 

Administrative 
1.000.000 

45 E.. L........... Karburant Aktiv 2021-09-10 2022-09-09 
Me 

License 

Njësi 

Administrative 
0 

46 Gj. Shpk L........... Karburant Aktiv 2021-06-28 2022-06-27 
Me 

License 

Njësi 

Administrative 
0 

47 S.P.A. Shpk L.......... Karburant Mbylliur Mbyllur Mbyllur Mbyllur Qytet 0 

48 
S. P. A. 

Shpk 
L.......... Karburant Mbylliur Pa licens Pa licens 

Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 
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48,1 A. O. Shpk L.......... Karburant 
Mbyllur 
30/08/2019 

20.11.2018 20.11.2019 
Me 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

48,2 K. S. K......... Karburant 
Aktive 

10/09/2019 
  

Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

49 
S. P. A. 

Shpk 
L........ Karburant Mbyllur Pa licens Pa licens 

Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

49,1 A. O. Shpk L......... Karburant 
Mbyllur 

30/08/2019 
20.11.2018 20.11.2019 

Me 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

49,2 K. S. K.......... Karburant 
Aktive 

10/09/2019 
  

Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 

50 M. J......... Tregti Gazi Aktive 16.04.2020 16.04.2020 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

51 Gj.R. L........ Tregti Gazi Aktive Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 

Pa autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

100.000 

52 K.   Shpk L........ Karburant AKTIVE Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

1.000.000 

53 K.   Shpk L....... Karburant 

MBYLLU

R 

22/11/2018 

Pa Licens Pa Licens 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

54 T. S. L....... Karburant AKTIVE 27.02.2019 27.02.2019 
Pa 
License 

Me autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

55 T. S. L........ Karburant AKTIVE 27.02.2019 27.02.2019 
Pa 

License 

Me autorizim 
nga ARRSH për 

hyrje dalje në 

autostrad 

1.000.000 

56 A. F. L........ Karburant AKTIVE 23.7.2018 23.7.2018 
Pa 
License 

Njësi 
Administrative 

1.000.000 

57 R.  G. L........ Tregti Gazi Aktive 19.05.2020 19.05.2020 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

100.000 

58 I. L........ Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur  0 

59  I. K........ Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur  0 

60 P. Sha J......... Karburant Mbyllur Pezulluar Pezulluar Mbyllur  0 

61 B. J.......... Karburant Mbyllur Pa Licens Pa Licens Mbyllur  0 

62 S.  G. L........ Tregti Gazi Aktiv 2017 2022-11-02 
Me 

License 

Njesi 

Administrative 
0 

63 E. K. L....... Karburant Aktiv 09.04.2019 09.04.2019 
Pa 
License 

Njesi 
Administrative 

1.000.000 

64 P. P. L......... Tregti Gazi Aktiv 08.03.2018 08.03.2023 
Me 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

0 

65 A. Gj. L........ Tregti Gazi Aktiv Pa Licens Pa Licens 
Pa 
License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
hyrje dalje në 

autostrad 

100.000 

66 E. Th. L........ Tregti Gazi Aktiv 15.06.2022 15.06.2022 
Me 
License 

Njësi 
Administrative 

0 

67 I. K. L......... Tregti Gazi Aktiv Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 
100.000 
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hyrje dalje në 

autostrad 

68 A. Shpk K......... Karburant Aktiv 04.07.2020 03.07.2021 
Me 

License 

Pa autorizim 

nga ARRSH për 

hyrje dalje në 
autostrad 

0 

69 B. Shpk L......... Karburant Aktiv Pa Licens Pa Licens 
Pa 

License 

Njësi 

Administrative 
1.000.000 

TOTALI  27.500.000  

Burimi: Bashkia Lushnje 
 
Aneks nr. 5  Pasqyra e pozicionit financiar të Bashkisë Lushnje në 31.12.2021, sipas formatit F1 

 
Nr.     Ushtrimi Ushtrimi 

Resht
i 

Referenca e E M E R T I M I  I Paraardhes 

  Logarive   Mbyllur   

1 A A K T I V E T  3,089,771,775 3,214,761,305 

2   I.Aktivet Afat shkurtra 1,764,793,038 1,712,947,042 

3   1.Mjete monetare dhe ekujvalent  te tyre 165,454,270 106,431,797 

4 531 Mjrete monetare ne Arke   0 

5 512,56 Mjrete monetare ne Banke   0 

6 520 Disponibilitete ne Thesar 165,454,270 106,431,797 

7 50 Letra me vlere   0 

8 532 Vlera te tjera 0 0 

9 54 Akreditiva dhe paradhenie   0 

10 59 Provigjone zhvlersimi letra me vlere (-)   0 

11   2.Gjendje Inventari qarkullues 12,468,735 12,797,539 

12 31 Materiale 2,496,374 2,368,670 

13 32 Inventar I imet 9,972,361 10,428,869 

14 33 Prodhim nre proces   0 

15 34 Produkte   0 

16 35 Mallra   0 

17 36 Kafshe ne rritje e majmeri   0 

18 37 Gjendje te pa mbritura,ose prane te treteve   0 

19 38 Diferenca nga cmimet e magazinimit   0 

20 39 Provigjone  perzhvlersimin  e inventarit (-)   0 

21   3.Llogari te Arketushme 1,572,043,858 1,494,293,474 

22 411 Kliente e llogari te ngjashme     

23 423,429 Personeli, paradhenie, deficite, gjoba     

24 431 Tatim e  Taksa     

25 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      

26 433 Fatkeqsi natyrore qe mbulohen nga shteti     

27 435 Sigurime Shoqerore     

28 436 Sigurime Shendetsore     

29 437,438, Organizma te tjere shteterore     

30 44 Institucione te tjera publike     

31 465 Efekte per tu arketuar nga shitja e letrave me vlere     

32 468 Debitore te ndryshem 1,543,520,546 1,468,624,083 

33 4342 Operacione me shtetin(Te drejta) 28,523,312 25,669,391 

34 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     

35 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     

36   4.Te tjera aktive afatshkurtra 14,826,175 99,424,232 

37 409 Parapagime     

38 473 Llogari e pritjes te mardhenieve me thesarin     

39 477 Diferenca konvertimi aktive     

40 481 Shpenzime per t'u shperndare ne disa ushtrime     

41 486 Shpenzime te periudhave te ardhshme 14,826,175 99,424,232 

42   II.Aktivet Afat gjata 1,324,978,737 1,501,814,263 

43 20 1.Aktive Afatgjata jo materiale  0 5,000 

44 201 Prime te emisionit dhe Rimbursimit te huave     

45 202 Studime dhe kerkime 0 5,000 

46 203 Koncesione,Patenta,Licenca e te ngjashme     

47 21 2.Aktive Afatgjata materiale  1,308,065,664 1,501,809,263 
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48 210 Toka, T,roje, Terene 15,786,107 15,786,107 

49 211 Pyje, Plantacione 249,000 249,000 

50 212 Ndertesa e Konstruksione 307,784,609 385,996,465 

51 213 Rruge, rrjete, vepra ujore 979,345,226 1,090,580,709 

52 214 Iinstalime teknike, makineri e paisje 1,751,019 4,578,532 

53 215 Mjete Transporti 457,500 710,000 

54 216 Rezerva Shteterore     

55 217 Kafshe pune e prodhimi     

56 218 Inventar ekonomik 2,692,203 3,908,450 

57 24 Aktive  afatgjata te demtuara     

58 28 Caktime te Aktiveve Afatgjata     

59 25-26 3.Aktive Afatgjata Financiare 0 0 

60 25 Huadhenie e Nenhuadhenie     

61 26 Pjesmarrje ne kapitalin e vet     

62   4.Investime 16,913,073 0 

63 230 Per Aktive Afatgjata jo materiale      

64 231 Per Aktive Afatgjata materiale  16,913,073 0 

65 B PASIVET(DETYRIMET) 1,618,808,544 1,628,143,110 

66   I.Pasivet Afat shkurtra 1,618,808,544 1,628,143,110 

67   1. Llogari te Pagushme 1,618,808,544 1,628,143,110 

68 401-408 Furnitore e llogari te lidhura me to 10,531,213 7,058,357 

69 42 Detyrime ndaj personelit 12,791,511 13,222,387 

70 16,17,18 Hua Afat shkurtra     

71 460 Huadhenes     

72 431 Detyrime ndaj shtetit per tatim taksa 846,252 905,281 

73 432 Tatime, mbledhur  per llogari pushtetit lokal      

74 433 Detyrime, shteti fatkeqesi natyrore     

75 435 Sigurime Shoqerore 3,830,076 3,940,866 

76 436 Sigurime Shendetsore 524,260 542,500 

77 437,438, Organizma te tjere shteterore     

78 44 Institucione te tjera publike     

79 45 Mardhenie midis institucioneve apo njesive  ekonomike     

80 464 Det.per tu paguar per bl.letrave me vlere     

81 466 Kreditore  per mjete ne ruajtje 31,938,511 34,425,404 

82 467 Kreditore te ndryshem 14,826,175 99,424,232 

83 4341 Operacione me shtetin( detyrime) 1,543,520,546 1,468,624,083 

84 49 Shuma te parashikuara per xhvleresim(-)     

85   2.Te tjera pasive  afatshkurtra 0 0 

86 419 Kreditore, Parapagime     

87 475 Te ardhura per t'u regjistruar vitet pasardhese     

88 478 Diferenca konvertimi pasive     

89 480 Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar     

90 487 Te ardhura te arketuara para nxjerrjes se ttitullit     

91   II.Pasivet Afat Gjata 0 0 

92 Klase 4 Llogari te pagushme      

93 16.17,18 Huate Afat gjata     

94   Provigjonet afatgjata     

95 Klasa 4 Te tjera     

96 C  AKTIVET NETO/ FONDET (A-B) 1,470,963,231 1,586,618,195 

97 D  FONDI I KONSOLIDUAR  : 1,470,963,231 1,586,618,195 

98 101 Teprica(Fondi I akumuluar)/Deficiti I akumuluar 1,320,534,399 1,514,611,803 

99 12 Rezultatet  e mbartura     

100 85 Rezultati I Veprimtarise Ushtrimore 133,515,759 72,006,393 

101 111 Rezerva     

102 115 Nga Fondet e veta te investimeve  16,913,073 0 

  15 Shuma te parashikuiara per rreziqe e Zhvleresime     

103 105 Teprica e Granteve kapitale  Te Brendshmne      

104 106 Teprica e Granteve kapitale  Te Huaja      

105 107 Vlera e mjeëteve te caktuara ne perdorim 0 0 

106 109 Rezerva nga Rivlersimi I Aktiveve Afatgjata     

107   Te Tjera     

108 E TOTALI I PASIVEVE(B+C) 3,089,771,775 3,214,761,305 

          

K O N T R O L L E  Shifra 0(Zero)- Tregon Kuadraturen  Kuadratura Kuadratura 
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Kontroll 1. Aktivet Neto  a jane te barabarta me Fondin e Konsoliduar  0 0 

Kontroll 2. Totali I Aktiveve  a eshte i barabarte me  = Totalin e Pasiveve 0 0 

 Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneks nr. 6 :Llogaria 468 “Debitorë të ndryshëm” 

Në lekë 
Nr. Subjekti                  Pershkrimi  detyrimit  Gjend.31.12.2021  

1 F.J. F. shpk Detyrime para  v.2004                   13,917  

2 F.Sh.shpk Detyrime para  v.2004                   19,732  

3 Y. M. Gjobe                 100,000  

4 M. J. Gjobe                     5,000  

5 V. H. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006              1,721,058  

6 K.S. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                 292,448  

7 A.B. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                   47,850  

8 A. T. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                   72,492  

9 A. M. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                   44,120  

10 S. L. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                 619,680  

11 F. T. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                   59,380  

12 S. P. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                 176,283  

13 S. D. Pa arket.vl.lejeve ndert.(V.2003-2004) Akt-verif. rap.v 2006                   10,165  

14 R. T. "A." Detyrime per objekte te dhena me qera  (V.2004-2005).                   45,600  

15 J.G. Detyrime per objekte te dhena me qera  (V.2004-2005).                   67,500  

16 F. "V." Detyrime per objekte te dhena me qera  (V.2004-2005).                 265,785  

17 F."G." Detyrim i perfit.padrejtes. Per punime te pakryera                 259,022  

18 F. "E.." shpk Detyrim i perfit.padrejtes. Per punime te pakryera                 259,407  

19 F. 'H." shpk Detyrim i perfit.padrejtes.per aplik.cmime te pa tender.                 597,396  

20 E. Sh. Gjoba per prokurimet publike                   32,000  

21 G. M. Gjoba per prokurimet publike                   40,000  

22 N.K. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

23 J. P. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

24 G. K. Gjoba per prokurimet publike                   32,000  

25 I. R. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

26 E.D. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

27 H. P. Gjoba per prokurimet publike                   14,259  

28 J. Q. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

29 K. P. Gjoba per prokurimet publike                   40,000  

30 M.K. Gjoba per prokurimet publike                   50,000  

31 N... B. Mospagim i takses reklames(V.2007)                 160,000  

32 S. Mospagim i takses reklames(V.2007)                   40,000  

33 A. Mospagim i takses reklames(V.2007)                   80,000  

34 A.  (M. P.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                     8,320  

35 I. Mospagim i takses reklames(V.2007)                     8,000  

36 I. Mospagim i takses reklames(V.2007)                     8,000  

37 A. Mospagim i takses reklames(V.2007)                     9,000  

38 M. shpk (E. T.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   44,000  

39 J. ( L.-J.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                 132,000  

40 T. O. (A. C.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   37,500  

41 T. O.(C.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                 288,000  

42 XH. L. (B. P.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   37,500  

43 A. Mospagim i takses reklames(V.2007)                 150,000  

44 A. (H. C.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   40,000  

45 P..M. G.(A. Xh.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   25,000  

46 T. K. Mospagim i takses reklames(V.2007)                   15,000  

47 F. (I.P.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   10,000  

48 P... Mospagim i takses reklames(V.2007)                   18,000  

49 T.  (E. S.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   12,000  

50 F. ( A. B.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                   39,000  

51 A. Mospagim i takses reklames(V.2007)                   80,000  

52 V. Mospagim i takses reklames(V.2007)                   32,000  

53 M. D. (S. V.) Mospagim i takses reklames(V.2007)                 160,000  

54 F. S. Mosarketim qeraje + kamat vonesat (V.2006-2007)                 113,399  

55 G..   C.  (bere ankimim 2013) Perfitim i padrejte ne prokur.fonde publike(v.2006-2007)              2,949,490  

56 L. K. Perfitim i padrejte ne prokur.fonde publike(v.2006-2007)                 913,304  

57 I. M. Perfitim i padrejte page (v.2006-2007)                 274,290  

58 A. Dh. Kryerje shpenz.pa dokument.justifik.v.2007 fetivali valles                 680,700  
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Nr. Subjekti                  Pershkrimi  detyrimit  Gjend.31.12.2021  

59 N. R. Kompesim  i marre teper                     4,000  

60 A. Q. Kompesim  i marre teper                     5,000  

61 M. H. Perfitim i pa drejte diete                     4,000  

62 G. H. dem nga komis.blerj.vogla                     6,000  

63 B. K. Tatim ne burim i pa ndalur                   94,089  

64 P. M. Tatim ne burim i pa ndalur                   39,570  

65 A. Dh. Pagesa te padrejta per pritje - percjellje                 199,000  

66 B. O.E..Rr. &Sh. Pagese e paargum. sist.asfalt.Seg.Rrug.S.(V.2008)                 395,736  

67 F.N. Ll.sh.p.k Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4              2,295,000  

68 F.N. A.....sh.p.k Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4              1,557,000  

69 F.N.U. I. Diferenca nga lejet e ndertimit (1%) formul.4                 332,000  

70 E. N. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

71 E. B. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

72 R. Ç. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

73 M.K Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

74 A. H. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

75 A. H. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   17,550  

76 L. B. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   58,500  

77 T. V. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   40,950  

78 K.M. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

79 A. Sh. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   40,950  

80 M.Ç. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   29,250  

81 A. G. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   64,350  

82 V.L. Per pagesa nga KRRT (pa firm.proces-verb) Viti 2009                   11,700  

83 B. T. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009                   59,478  

84 F. A. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009                   19,602  

85 R.M. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009                   50,127  

86 Sh. A. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009                 201,345  

87 K. M. Per pagesa teper ne kolaud.+ superviz. Viti 2009                 133,790  

88 A.....sh.p.k F. Pagese teper "Pastrim I kolektorit Karbunare" V.2009                 277,032  

89 "Sh. " sh.p.k  Pagese teper "Sist-asf.rrug.B. N." V.2008                 135,130  

90 " F. " sh.p.k  Pagese teper "KUZ ne disa lagje qytet" V.2009                 223,500  

91 "G...."sh.p.k  (Bere ankimim 2013) Dem ekonomik objekti "Ura Qender-Trenitv.2009                 296,900  

92 J. P. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   20,000  

93 A. M. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   20,000  

94 A. D. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   70,000  

95 Sh. T. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   20,000  

96 A. K.& G. K. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   43,835  

97 K.S.&V. S. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   23,650  

98 G.  sh.p.k  Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   70,000  

99 A. Z.& Sh. Z. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   40,000  

100 D. C. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   21,900  

101 Ç. H. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   10,000  

102 A. P. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   20,800  

103 S. Ç.& Th. Ç. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   18,750  

104 E. L. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   20,000  

105 H. G. Detyrim i pa paguar gjate marrjes lejes Shfrytezimit v.2009                   15,000  

106 G.K. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   30,000  

107 A.Xh. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   20,000  

108 K. H. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                     6,000  

109 H. Ç. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   32,000  

110 V. N. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   15,000  

111 A.Ç. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   42,000  

112 A. `Ç. Nuk kane paguar takse reklame v.2009                   75,000  

113 S.. Qera e pa paguar                   33,415  

114 V. H. Page e perfituar teper 13.7.2007-31.12.2009                 242,730  

115 kontabilizojme  taksat (I. S. Detyrim i pa paguar ,takse e biznesit madh V.2009                   34,055  

116 Kontabilizojme  Qirate (L. sh.p.k ) Kamat vonese per qera objektesh                   12,900  

117 "T." shpk Mospagim leje ndertimi (Janar-Dhjetor 2010)              3,280,334  

118 "D. L." shpk Mospagim leje ndertimi (Janar-Dhjetor 2010)                 794,680  

119 Q.  M. Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-qershor 2011)                   80,313  

120 "A.K."shpk Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-qershor 2011)                 142,963  

121 "A.. Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-qershor 2011)                 195,952  

122 "B....."shpk    (kerkesepadi) Diference ne lejet e ndertimit (Janar 2010-qershor 2011)              6,531,855  

123 L.. " shpk  Dem ekonomik,perfitim i padrejte (Jan.2010-qersh.2011)                 145,387  
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Nr. Subjekti                  Pershkrimi  detyrimit  Gjend.31.12.2021  

124 I.  T.                         (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet                 794,542  

125 R. J.                   (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet              1,523,809  

126 A. D.                    (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet              1,422,289  

127 E. B.                  (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet                 101,520  

128 S. G.             (kerkese padi) Mos vleresim i sakte i ofertave per tenderimet                 729,267  

129 "B." Moskryer.gjith zer.punim.:Rik.pjes shk.F.P. +A.Q.)                   14,300  

130 "S." shpk Mos kryerje e gjith zer.punim.Sist.asf.rruga I. A.                 494,910  

131 "Rr."shpk Mos kryerje e gjith zer.punim.Rik.Segm.rrugor S.                 538,010  

132 "Sh."shpk (Adm.Y. B.) Penalitet mos dorz.obj.kohe (KUB lagja Sk.L.)                 745,555  

133 "A.." shpk (Adm.B. A.) Penalitet mos dorz.obj.kohe (Sist.bll.ban.lagja Xh.N.)              3,070,400  

134 "S." shpk (Adm.A. K.) Penalitet mos dorz.obj.kohe (Sist.asf.rr.I. A.)              3,851,270  

135 B... Mos pagim takse reklame  v.2010                 202,500  

136 "P."ShA (A. Ç.) Mos pagim takse ndertese V.2010                 452,431  

137 "Z." shpk   (Y. Z.) Mos pagim takse ndertese V.2010                   92,400  

138 "K. F." (G.K.) Mospagim taksa vendore v.2010                   65,400  

139 N. P."(G. K.) Mospagim taksa vendore v.2010                 208,462  

140 " T.. "  (G. K.) Mospagim taksa vendore v.2010                   42,000  

141 M.K. (Kerkese padi) Dem i shkakt.perdorim karburanti pa dok. justifikuese              1,098,085  

142  Sh. T.  Perfitim I pa drejte page kualifikimi                  270,000  

143  M. C.  Perfitim I pa drejte page kualifikimi                    63,000  

144  M. C.  Perfitim I pa drejte page                    40,950  

145  V. S.  Tatim burim per pagesen e v.gjykates                    57,240  

146  B. C. G.. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  240,000  

147  A. B.Shpk   Takse vendore v.2012-2014                  240,000  

148  D.L. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  140,000  

149  Z. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  100,000  

150  T. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  240,000  

151  A..shpk   Takse vendore v.2012-2014                  240,000  

152  L. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  240,000  

153  D. b. shpk   Takse vendore v.2012-2014                  190,000  

154  B. shpk   B..B.Lgj.G.M. Perf.pun.jashte afatit kontr.                  582,915  

155  A...Shpk   Sist.asf.rr.L..P..Perf.pun. jashte afatit kont.                            -    

156  Y. M.  Paguar me pak leja e ndertimit                    36,324  

157  A. K.  Gjobe per pagese te vonuar                    20,095  

158  Sh. Gj.  Shpk  Mos llog dhe arketim I tarif pastrimit                   70,000  

159  Sh.  S.  Shpk                 3,957,578  

160  L. V. - mbikqyrese  Shkelje konstat. ne reabilit.rrug.M.M.                 100,000  

161  R.M. -kolaudator  Shkelje konstat. ne reabilit.rrug.M.M.                   50,000  

162  V. T.  -Mbikqyres  Shkelje konst.ne Rikomp.L.B.                 100,000  

163  S. T. -kolaudatore  Shkelje konst.ne Rikomp.L.B.                   50,000  

164 P. M. Vend.331 dt.24.11.2021-gjobe                   50,000  

165 A. K. Vend.331/1 dt.24.11.2021-gjobe                   50,000  

166  O.Ll. shpk  Vend.331/2 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera                 214,425  

167  O.B. shpk  Vend.331/3 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera                   86,218  

168  O.S. shpk  Vend.331/4 dt.24.11.2021- Dem per punime te pakryera                 718,350  

Debitore nga  njesite toka bujqesore ,dhe te ndryshem+…  1,489,636,436  

Gjithsej debitoret gjendje me 31.12.2021  1,543,520,546  

Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksin nr.7: Analiza e detajuar e llogarisë 486 

Analiza e detajuar e llogarisë 486 “Shpenzime të periudhave të ardhshme”, evidentohet se për 

njësitë administartive vlera e detyrimeve jepet si vijon në Aneksin nr.7për njësitë administrative 

dhe në Aneksin nr.8 për bashkinë Lushnje. 

 Nr  Njesi Admin.   Detyrimet  

 

Detyr,gjith
sej. 

1.1.2021  

 Shuma 

likuidimev

e  

 Mbetet 

31.12.202

1  

 Detyrimi 

mbetur   

602   

 Detyrimi  
mbetur 231  

   Golem    - -  - - 

       1   Sh. shpk   5% garanci 46.209 (+kont.shtese)9.240  55,449 - 55,449 - 55,449 

       2   G.C.  Rikonstruksion rruge  877,824 - 877,824 - 877,824 

   Dushk    - -  - - 

       3   V. T.  Kolaud. Ndert.lulishte Gramsh  2,400 - 2,400 - 2,400 

       4   V. T.  Superv.ndert.rr.e Dushk Peqin-Gol Vog  5,040 - 5,040 - 5,040 
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       5   N. M.  Kolaud..ndert.rr.e Dushk Peqin-Gol Vog  2,400 - 2,400 - 2,400 

   Ballagat    - -  - - 

       6   L. k.  5% gar.Asfalt.rr.J.B. 399,980 - 399,980 - 399,980 

   Hyzgjokaj    - - - - - 

       7   G.C.  Pastrim,germim rruge e kanale kulluese  466,920 - 466,920 466,920 - 

   Karbunare    - - - - - 

       8   I. M.  Blerje kancelari e mater.ndryshme  12,240 - 12,240 12,240 - 

   Fier-Shegan    - -  - - 

       9   A. Shpk   5% garanci Rik.rr.pallateve F. 321,230 - 321,230 - 321,230 

     10   A. Shpk   5% garanci Rik.rr.K.Q. 85,928 - 85,928 - 85,928 

     11   Sh. 
 5% garanci Shtrim rr.me rere bitum.ne 

fshatra  
256,722 - 256,722 - 256,722 

     12   Gj.K. 
 5% garanci Shtrim rr.me cakull ne 
fshatra  

44,952 - 44,952 - 44,952 

   Allkaj    - -  - - 

     13   G.C.  Mirembajtje rrugesh te brendeshme  480,000 - 480,000 480,000 - 

   Krutje    - -  - - 

     14   V. L.  Shpenz.infrastrukt.bujqesore  95,409 - 95,409 95,409 - 

     15   F.... shpk K.  5% garanci punimesh-miremb.rruge  56,647 - 56,647 - 56,647 

   Kolonje    - -  - - 

     16   G.C. 
 5%-Ndertim zyrat e Kom. Kolonje (nga 

01)  
1,038,028 1,038,028 - - - 

     17   Sh. shpk F.  5% garanci kopeshti  Sh. 25,134 - 25,134 - 25,134 

   Bubullime    - -  - - 

     42   G.C.  5%gar. Shtrim rruge me cakull 2014  521,722 - 521,722 - 521,722 

     43   G.C.  5%gar.  Rrethim vorreza 2014  280,081 - 280,081 - 280,081 

     17   A.R.  Mbikqyrje: Rikonstr.Superstrada B..  473,500 - 473,500 - 473,500 

     18   H.  Mbikqyrje: Rikonstr.Shk.mesme B. 165,200 - 165,200 - 165,200 

     19   S. T.  Kolaud. Shtrim rruge me cakull  2015  1,860 - 1,860 - 1,860 

     20   V. T.  Mbikqyrje. Shtrim rruge me cakull  2015  8,250 - 8,250 - 8,250 

     21  
 S. shpk   

 
 Rruge + rikompozim lulishte  1,888,680 - 1,888,680 - 1,888,680 

     Shuma  7,565,596 1,038,028 6,527,568 1,054,569 5,472,999 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Aneks nr. 8: Detyrimet pa njësitë administrative 

 

Për Bashkinë Lushnje detyrimet pa njësitë administrative.                                             Në lekë 

I   Subjekti   Emërtimi  

 

Detyr,gjith
s. 1.1.2021  

 Shuma 

likuidimeve  

 Mbetet 

31.12.2021  

 Detyrimi 

mbetur   602   

 Detyrimi  

mbetur 231  

1  M.  Detyrim nga marrdh.kontrakt  1,000,000 1,000,000  -   -   

   Shuma  1,000,000 1,000,000  -   -   -  

 II   Viti 2011+2012+2013         

1  Sh.P.K N.  Blerje gazoili  v.2011  169,188  -  169,188 169,188  

2  Pjese kemb.A. I. P.  Pjese kembimi v.2012  37,840  -  37,840 37,840  

3  M. shpk T.  Veshje policie  v.2012  199,800  -  199,800 199,800  

4  F. P. L.  Komisione paaftesie  viti 2013  522,838  -  522,838 522,838  

   Shuma  929,666  -  929,666 929,666  -  

 III  

 Supervizime, 

kolaudime, projektime 

2008-2012  

      

1  V. G.  Kolaud.Supervizione  547,560  -  547,560  547,560 

2  Rr. B.  Kolaud.Supervizione  88,571  -  88,571  88,571 

3  F. A.  Kolaud.Supervizione  92,597  -  92,597  92,597 

4  Y. C.  Kolaud.Supervizione  31,811  -  31,811  31,811 

5  S. C.  Kolaud.Supervizione  13,056  -  13,056  13,056 

6  R. L.  Kolaud.Supervizione  14,317  -  14,317  14,317 

7  L. M.  Kolaud.Supervizione  111,888  -  111,888  111,888 

8  Sh. C.  Kolaud.Supervizione  327,617  -  327,617  327,617 

9  K. P.  Kolaud.Supervizione  39,750  -  39,750  39,750 

10  N.  S.  Kolaud.KUZ  Lgj.18 Tetori  16,391  -  16,391  16,391 
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11  E. I.  Projekti KUZ S. 148,782  -  148,782  148,782 

12  N. S.  Proj.Rikonstr.rr.M. M. 88,639  -  88,639  88,639 

13  B. T.  Proj.Rik.trot.Shetit.P. 281,233  -  281,233  281,233 

14  E. I.  Proj.KUZ Lagje 18 Tetori  126,251  -  126,251  126,251 

15  M. C.  Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.Liboh.z.1  287,442  -  287,442  287,442 

16  B. T.  Prij.Zgj.rr.pavares+trafikndar.  206,403  -  206,403  206,403 

17  K. M.  Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.Liboh.z.2  125,313  -  125,313  125,313 

18  I.  Proj.Rivit.shesh.Rruga V. 468,000  -  468,000  468,000 

19  B. T.  Ndert.Ure ne rrugen e Tiranes  474,500  -  474,500  474,500 

20  B. T.  Ndert.KUB+Ndric.rr.Tiranes  470,000  -  470,000  470,000 

   Shuma   3,960,121  -  3,960,121  -  3,960,121 

 IV   Investime 2011 e para        

1  G.. 
 5% gar.Blerje prajmeri dhe asfalto-

beton  
21,053  -  21,053  21,053 

2  Sh.p.k F.  F.  Ndertim KUZ ne qytet  603,822  -  603,822  603,822 

3  "A.&  B.  Sist.Asf.rr.M. 186,087  -  186,087  186,087 

4  G..  5%   Sist.Asf.Ura qend-.St.Trenit   2,393,543 2,393,543  -    -  

5  "Z. "shpk 5%   Sistem.qendres Qytetit   272,188  -  272,188  272,188 

6  G.C.  Blerje asfalto-betoni 5%  342,630  -  342,630  342,630 

7  A.&B. shpk  5%   S.Asf.Bll.Ban.Lagje Xh.N. 417,139  -  417,139  417,139 

8  S. shpk   S.Asf.rr.Ura Trenit-Thert.Vjeter 5%  428,629  -  428,629  428,629 

9  "A. &  B." Shpk  5%   KUZ-Sabri kosturi  496,174  -  496,174  496,174 

   Shuma   5,161,265 2,393,543 2,767,722  -  2,767,722 

 VI   Investime 2015        

1  I. Shpk T.  Mbikq.pun:Rik.sheshi-Unif.fasadash  1,896,000 1,896,000  -     -  

2  L.shpk B.  Mbikqyrje:Sistem.asfalt.rr.Z.M. 12,000  -  12,000   12,000 

3  Sh. Gj.B.  Mbikq.Rikonstruk.i rrug. I. S. 2,500  -  2,500   2,500 

4  Sh. Z. shpk   Mbikq.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 30,000  -  30,000  30,000 

5  S.P. shpk T.  Kolaud.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 14,360  -  14,360  14,360 

6  Sh. Z. shpk   Mbikqyrje:reabilitimi ban.ne bashkepr.  48,000  -  48,000  48,000 

   Shuma  2,002,860 1,896,000 106,860  -  106,860 
  Investime 2016        

1  A.M. shpk   Kolaud.Rot.Pluk-Postbll-rr.H. fz.II  6,612  -  6,612  6,612 

2  P.Z. 
 Mikq.Rikualifikimi Urban I hapsires 
Sportive  

16,000  -  16,000  16,000 

   Shuma   22,611.60  -  22,612  -  22,612 

VII

I  
 Viti 2017    -   -     

1  Shpronesime   Mukades Guci  13,175  -  13,175 13,175   

2  Shpronesime   L.Manll+Bashkepr.Ekaterini A. L. 77,154  -  77,154 77,154   

3  M.-S.  Kolaud.Rik.rrug.D. .G. 5,700  -  5,700  5,700 

4  A. shpk   Mikq.Rik.rrug.H. ..G.…  7,680  -  7,680  7,680 

5  M.S.  Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin H.-K. 4,500  -  4,500  4,500 

6  M.S.  Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin G. 4,500  -  4,500  4,500 

7  M. S.  Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin A. 5,700  -  5,700  5,700 

8  D. shpk   Mbikq.Rikons.Rr.Fshati G.nj.a.D. 23,040  -  23,040  23,040 

9  E. shpk   Kolaud.Rik.rrug.H.G. 3,600  -  3,600  3,600 

10  A. M.  Mbikq.Pun.rruga D..  5,040  -  5,040  5,040 

11  E.  Mbikq.pun.Rikonstruk i shkoll F. 6,000  -  6,000  6,000 

12  A. S.H.C.  Mbikq.Nderh.ne ban e kom R. dhe E. 840  -  840  840 

13  E.  Mbikq.Rruga Bubull.Imshte  6,000  -  6,000  6,000 

14  E.shpk   Mbikq.Sistem.asfalt.rruga S. 11,880  -  11,880  11,880 

15  E. shpk   Mbikq.Sistemim Asfaltim I rruges Rr. 6,600  -  6,600  6,600 

16  E. shpk   Mikq.Sistemim asf.rruga X. 7,200  -  7,200  7,200 

17  E. shpk  
 Mbikq.Sistemim Asfaltim i rruges S.-

P.(Nj,ad,Allk)  
142,464  -  142,464  142,464 

18  M.-S.  Kolaud.Sistem.asfalt.rruga S. 15,720  -  15,720  15,720 

19  I.  Mikqyrje Nderhyrje polif.lgj.XH N. 50,000  -  50,000  50,000 
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19  R. shpk   Kolaudim Rik.shk.9/vj K. 14,640  -  14,640  14,640 

   Shuma 2017  411,433  -  411,433 90,329 321,104 

 IX   Viti 2018        

1  Sh.  Sist.Asf Rruga.Kodra e H.  v.2018  6,200,000 6,200,000  -    -  

2  C. R.  Sist.Asf seg.rrug.H. nj.a.G.v.2018  7,750,923 7,750,923  -    -  

3  E.& Ll. shpk   Sistemim Asfaltim I rruges D.,v. 2018  5,097,428 5,097,428  -    -  

4  Sh.  Sistemim Asfaltim I rruges Rr.,v.2018  5,026,694 5,026,694  -    -  

5  B. shpk   Sistemim asf.rruga X.,v. 2018                   10,455,276 10,455,276  -    -  

6  N. M.  Kol "Rikonst.Kom Sp.shk+terr.sport.F. 49,499  -  49,499  49,499 

7  A.  Kolaudim "S.Asfalt.Rruga I."                  50,694  -  50,694  50,694 

   Shuma 2018  34,630,514 34,530,321 100,193  -  100,193 

 X   VITI 2019            

1  Sh.  Sistemim Asfaltim I rruges Rr. 19,860,419 19,860,419  -    -  

2  Ll.A. shpk   Sistemim Asfaltim I rruges S. 18,622,897 18,622,897  -    -  

3  B. shpk   .Sistemim asf.rruga X. 4,251,956 4,251,956  -    -  

4 M.shpk T.  Kolaudim rruga Rr. 21,120 21,120  -    -  

5  S. shpk  
 Rikonstruks.Shkolles "Th.B."+palester 

Kolonje  
983,773 983,773  -    -  

   Shuma  43,740,165 43,740,165  -   -   -  

      8,298,607 1,019,995 7,278,612 

Burimi: Bashkia Lushnje 
 

Aneks nr. 9 Gjendja e llogarisë 466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” 
Urdh.shpenz. 

Sipermarresi Objekti Kodi 

Ndalur 5% 

Gjend.31.12

.2021 Nr date 

517 16.10.13 P. shpk Bazamenti monumentit kushtuar  Kong.Lushnjes  229,716 

611 09.12.14 L. K. Restaurimi nderteses "Kongresi Lushnjes"  519,807 

688 18.11.15. A.&B. shpk Sist.Asf.Rruga M.  37,175 

709 26.11.15. Z. Sistemim sheshi para Bashkise  50,000 

744 23.12.15. S. shpk Rehabilitimi fasadave ne rrugen M.M.  1,022,890 

xxx 01.07.15 

Trasheguar nga njesite ne 

2015 gjendje     23,644 

154 07.04.16 G. Lushnje Blerje Asfalto Beton kont.v.2011 00-05-04530 661,057 

169 08.04.16 G.Lushnje Blerje Asfalto Beton kont.v.2010 00-05-04530 68,310 

593 24.08.16 S. shpk 
Shtrim i rrugeve bujqes.me cakull dhe 
rikompozim lulishte Bubullime 00-01-04530-231. 285,000 

729 17.10.17 E.&Ll. shpk Sistemim Asfaltim I rruges D. 00-05-04530-231 753,849 

485 18.07.18 A. shpk Blerje pllakash dhe bord.per trotuare 00-05-04530-231 350,613 

489 18.07.18 C. R. Sis. Asf.Segm.rrugor H. NJ.Ad.G. 00-05-04530-231 737,546 

491 18.07.18 Sh. Sistemim Asfaltim Rruga Rr. 00-05-04530-231 1,744,240 

729 20.11.18 S. Rikons.Sh.M.B. 10 Korriku dhe ambient.Sp.D. 11-01-09230-231 4,870,599 

773 12.12.18 Sh. Rikonstr.i shkolles D. K. 11-01-09230-231 1,661,799 

96 21.02.19 E. Shpk Sistemim Asfaltim i Bllokut B Lgj.L.Dh. 00-01-04530-231 783,780 

155 13.03.19. Sh. Rehabilit.i banesave te Komun.te pafavorizuara 10-01-06190-231 969,605 

164 19.03.19 S. shpk Rikons.Shkolla 9/vjecare Karbunare e Vogel 11-01-09120-231 3,021,710 

172 26.03.19 G. Nderhyrje ne infrastrukt.e Rruges A. P. 00-01-04520-231 1,156,225 

222 9.4.19 E. I. Bl.kompj+print. 00-01-01110-231 41,969 

226 10.4.19 G. Rikonstruks.i Rruges Depo-F.Ri-Gj. 00-05-04520-231 316,748 

347 03.06.19 S.U. Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin L. 00-01-04520-231 739,738 

396 26.06.19 Sh. Sistemim Asfaltim Rruga ne Fshatin Gj. 00-01-04520-231 960,000 

397 26.06.19 Sh. Sist.Asf.Rruga H.(Canakaj)-B. 00-01-04520-231 1,320,000 

398 26.06.19 S.U. Sistemim Asfaltim rruge ne Fshatin Rr. 00-01-04520-231 768,797 

444 09.07.19 B. shpk Sistemim asfaltim i Rr. ne Fshatin K. 00-01-04520-231 1,200,022 

633 07.10.19 G. Rikonstruksion i Shkolles 9/vjec.4 Deshmoret 11-01-09120-231 2,487,791.0 

691 24.10.19 S. shpk 

Rikonstruk.Shk. "Th.Bozo"+ndert.palestre 

Kolonje 11-01-09230-231 3,827,906.0 

290 21.05.20 E. H. Blerje kompjutera 00-01-01110-231 29,040 

641 08.10.20 A.A. shpk 

Blerje makine e perdorur "C."per nevojat e 

Bashkise Lushnje 00-01-01110-231 17,500 

642 08.10.20 A.A. shpk 

Blerje makine e perdorur "R. M."per  Bashkine 

Lushnje 00-01-01110-231 15,500 

703 06.11.20 A. shpk Blerje printera per nevojat e Bashkise 00-01-01110-231 11,160 
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Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksi nr.10: Llogaria 212, Ndërtesa dhe konstruksione të bashkisë Lushnje dhe njësitë Administrative 

Nr. EMËRTIMI 

 

Sipas të dhënave kontabël  
 Sipas të dhënave të 

inventarizimit   
Viti 

 Sasia   Vlera /lekë  Sasia    Vlera /lekë 

I. Ndërmarja Komunale I      

1 Zyrat e Ndermarjes  1              111,089           1               111,089  

2 Magazina  1              562,392           1               562,392  

3 Oficina  1                97,595           1                 97,595  

4 Kendi I Kuq  1                77,040           1                 77,040  

5 Magazina e vogel  1                67,990           1                 67,990  

6 Dyqan  Qymyri  1              151,202           1               151,202  

7 Muri rrethues  1              428,773           1               428,773  

8 Zdrukthetaria  1                10,000           1                 10,000  
 SHUMA             1,506,081             1,506,081  

II. Ndërmarja Komunale II      

1 Zyrat kati pare  1                45,468           1                 45,468  

2 Zyrat mbi vend strehim  1              140,000           1               140,000  

3 Magazina qender  1                40,000           1                 40,000  

4 Vend roje  1                  5,022           1                   5,022  

5 Zdruktaria  1                  5,364           1                   5,364  

6 Muri rrethues  1              200,000           1               200,000  

7 Reparti I pllakave  1                14,000           1                 14,000  

8 Banjo te stacioni  1                45,000           1                 45,000  

9 Banjo te posta e vjeter  1                54,000           1                 54,000  

10 Banjo te Konoteatri  1           1,328,992           1            1,328,992  

11 Vend roje te vorrezat e deshmorve  1                10,000           1                 10,000  

12 Vend roje te vorrezat publike  1                  2,000           1                   2,000  

13 Ndertesa e prodhimit qivureve  1                40,000           1                 40,000  

14 Vend strehimi (Te Komunalja)  1           8,014,909           1            8,014,909  
 SHUMA             9,944,755             9,944,755  

III. Bashkia      

1 Godina e Bashkise  1         11,429,354           1          11,429,354  

1,1 Rikonstr.fasades godines Bashkise 2017 1           2,548,104           1            2,548,104  

2 Ndertesa e Bankes se Kursimeve  1         11,465,440           1          11,465,440  

3 
Ndertesa e 2 Kat.zyrat e ish shpim-

kerkimit 
 1         15,936,067           1          15,936,067  

4 Zyrat e ish sheshit naftes           15,936,067                           -  

a Vendroja  1                24,000           1                 24,000  

b Menca  1              290,000           1               290,000  

c Oficina  1                50,000           1                 50,000  

d Reparti i ndihmës  1           3,700,000           1            3,700,000  

e Godina 2 kat.e ish baze bujqes.  1         32,000,000           1          32,000,000  
 SHUMA           93,379,032           77,442,965  

IV. Sport Klub Lushnja      

1 Pishina dhe dhomat  e zhveshjes  1              239,000           1               239,000  

2 Rikonst.i ambienteve te brend.te stadiumit 2018 1           5,951,928           1            5,951,928  
 SHUMA             6,190,928             6,190,928  

V Kultura      

1 Kinoteatri  1         10,952,178           1          10,952,178  
 SHUMA           10,952,178           1          10,952,178  

VI Biblioteka      

260 06.05.21 B. shpk Rivitalizim i rrugeve te Fshatit Krutje 00-01-04520-231 908,245 

325 09.06.21 G.C. shpk 
Sherb.Konsul."Permiresim/ perd.PP- ZK 2999-
Plug v.2020 00-05-04520-231 246,000 

472 18.08.21 2.. Ndert. Muri Mbajtes ne Rr.H. Nj.A.G. 00-05-04520-231 67,530 

676 24.11.21 2.. Blerje kompjutera 00-01-01110-231 33,000 

  Gjithsej  me 31.12.2021   31,938,511 
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1 Biblioteka  1              694,315           1               694,315  
 SHUMA                694,315                694,315  

VII Muzeu historik      

1 Rikonstruksion Muzeu  historik 2007 1         25,866,795           1          25,866,795  
 SHUMA           25,866,795           25,866,795  

VIII Qendra Shendetesore Karbunare      

1 Rikonstuksion  Q.Sh.Karbunare 2007 1           1,930,296           1            1,930,296  
 SHUMA             1,930,296              1,930,296  

IX Zyrat e gjendjes civile      

1 Rikonstruksion i zyrave te gj.civile 2006 1           1,980,600           1            1,980,600  
 SHUMA             1,980,600              1,980,600  

X Shkollat+tjera…      

1 
 Ristaurim I nderteses "Kongresi 

Lushnjes"  
2014 1         10,396,139           1          10,396,139  

 Op.Tekn.Rikons.Shkolla H.Xh. Lushnje 2020 1              155,324           1               155,324  

 
Tregu i gjese se gjalle 

Bubull.(oponen+sup+kola) 
2021               371,395                371,395  

  SHUMA            10,922,858           2          10,922,858  

 Gjendja 31.12.2021         163,367,838         147,431,771  

Nr. EMËRTIMI 

 

Sipas të dhënave kontabël  

 Sipas të dhënave të 

inventarizimit   Viti 

  Sasia   Vlera   Sasia    Vlera  

1 Allkaj      

 Zyrat e njesise Administrative            9,691,323             9,691,323  

 Ambulanca Zh.               999,710                999,710  

 Ambulanca L.            2,073,238             2,073,238  

 Ambulanca Ç.            2,073,238             2,073,238  

 Ambulanca M.               999,400                999,400  

 Ambulanca D.            2,482,237             2,482,237  

 Lapidar               295,000                295,000  

 Shuma Allkaj          18,614,146           18,614,146  

2 Ballgat                              -  

 Zyrat e Komunes            9,943,504             9,943,504  

 Zyrat e K/fshatit               737,000                737,000  

 Ambulanca Gj.               850,000                850,000  

 Ambulanca B.               987,746                987,746  

 Ambulanca G.               260,140                260,140  

 Shuma Ballagat          12,778,390           12,778,390  

3 Bubullime                             -  

 Qendra Shendetesore Bubullime               280,000                280,000  

 Qendra Shendetesore  Kamçisht            1,142,394             1,142,394  

 Ambulanca e re E.            1,483,246             1,483,246  

 Ambulanca e re P.            1,483,246             1,483,246  

 Ambulanca E.                 20,800                  20,800  

 Ambulanca H.                 20,500                  20,500  

 Ambulanca I.               505,855                505,855  

 Ambulanca P.e                 26,000                  26,000  

 Zyra Gjendjes Civile Bubullime               499,055                499,055  

 Zyrat e Nj.Administrative Bubullime            3,943,951             3,943,951  

 Lapidari Bubullime   1               159,987                159,987  

 Lapidari Bubullime   2                 52,199                  52,199  

 Shuma Bubullime            9,617,233             9,617,233  

4 Dushk                             -  

 Qendra shendetesore Dushk Sektor.                                                     2,466,549             2,466,549  

 Qendra shendetesore  Konjat.                                                              2,333,300             2,333,300  

 

Qendra shendetesore Gramsh.Sip.ndertimit 65 

m2            2,182,511             2,182,511  

 Qendra shendetesore  Zhame  Fshat.             2,054,000             2,054,000  

 Qendra shendetesore Zham Sektor.            1,524,000             1,524,000  

 Qendra shendetesore  Thanasaj.                                                            2,184,600             2,184,600  

 Qendra shendetesore Dushk  Peqin.            2,186,000             2,186,000  

 Zyrat e Komunes   7,774,000            7,774,000  

 Zyra e  Gjendjes civile   2,112,978            2,112,978  

 Shuma Dushk          24,817,938           24,817,938  
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5 Fiershegan                             -  

 Ndertime e investime v.2010 e para          38,594,026           38,594,026  

 Garanci investimesh  v.2011               539,251                539,251  

 Rikonstruks.lapidari Çukas                 77,179                  77,179  

 Rikonstruksion ure ne fshatra                 79,190                  79,190  

 Rikonstruksion rruge Depo Uji Kosove               299,882                299,882  

 Rikonstruksion Rruge te brendshme Çinar               348,000                348,000  

 Rikonstruks.zyrave te komunes               273,117                273,117  

 Shuma Fiershegan          40,210,645           40,210,645  

6 Golem                              -  

 Zyrat e komunes Golem            6,924,417             6,924,417  

 

Rehabilitim O. H. dhe kthim ne ban 

Sociale.2017            4,698,254             4,698,254  

 Depo nr.1+nr.2               760,000                760,000  

 Rrethim teritori               100,000                100,000  

 Hangar I makinave                 50,000                  50,000  

 Muri mbrojtes               104,246                104,246  

 Zyra truproje                 91,734                  91,734  

 Godin peshore               108,904                108,904  

 Banjo                 16,946                  16,946  

 Kabine elektrike                 37,740                  37,740  

 Shuma Golem          12,892,241           12,892,241  

  Hyzgjokaj                             -  

 Zyrat e njesise            1,937,500             1,937,500  

 Ambulanca Kupas               733,200                733,200  

 Ambulanca Kurtine               733,200                733,200  

 Ambulanca Lekaj            1,024,803             1,024,803  

 Shuma Hyzgjokaj            4,428,703             4,428,703  

8  Karbunare                             -  

 Ndertesa e komunes            2,000,000             2,000,000  

 Shuma Karbunare            2,000,000             2,000,000  

9 Kolonje                             -  

 Zyrat e vjetra te komunes Kolonje               249,636                249,636  

 Zyrat e reja  te komunes Kolonje          24,009,213           24,009,213  

 Ambientet e jashteme te zyrave            3,440,500             3,440,500  

 Shtepi Kulture Gorre            6,999,687             6,999,687  

 Ambulanca Bishqethem            1,544,280             1,544,280  

 Fushe Sporti Kolonje            5,998,572             5,998,572  

 Ambienti i paster Mikpritja jone Kolonje               857,850                857,850  

 Shuma Kolonje          43,099,738           43,099,738  

10  Krutje                             -  

 Ndertesa e Komunes Krutje          24,200,000           24,200,000  

 Rikonstruksion i Palestres Krutje            3,967,077             3,967,077  

 

Ndertim pikash statike per grumbullimin e 

plehrave               985,354                985,354  

 Te pa identifikuara          44,466,890           44,466,890  

 Shuma Krutje          73,619,321           73,619,321  

 Gjendja 31.12.2021           242,078,355              -        242,078,355  

Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksi nr.12: Gjendja e llogarisë. 467 “Kreditorë të ndryshëm” 

Nr Operatori Pershkrimi Pershkrimi Mbetet 

31.12.2021 

1 
 

Detyrime gjyqesore 
 

-  
Shuma  Vend.Gjyqes llogaria  4864100 

 
0 

2 V.13 Filiali I Postes Lushnje Komisione paaftesie  viti 2013 522,838 

3 Hysgjok G. Pastrim,germim rruge e kanale kulluese 466,920 

4 Krutje V. L. Shpenz.infrastrukt.bujqesore 95,409  
Shuma Sherbime llogaria 4864200 

 
1,085,167 

5 Allkaj G... Mirembajtje rrugesh te brendeshme 480,000  
Shuma Mirembajtje llogaria  4864300 

 
480,000 

6 V.11 Sh.P.K N. Blerje gazoili  v.2011 169,188 

7 V.12 Pjese kemb.Auto I. P. Pjese kembimi v.2012 37,840 

8 V.12 M. Veshje policie  v.2012 199,800 

9 Karbunare I. M. Blerje kancelari e mater.ndryshme 12,240 
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Shuma Mallra llogaria 4864600 

 
419,068 

10 
 

Te tjera……….. 
  

 
Shuma Te tjera  llogaria 4864900 

 
- 

11 V.2017 Shpronesime M. G. 13,175 

12 V.2017 Shpronesime L.M.+B..E. A. L. 77,154  
Shuma Shpronesime llogaria  4864902 

 
90,329 

13 V.2008-12 V. G. Kolaud.Supervizione 547,560 

14 V.2008-12 R. B. Kolaud.Supervizione 88,571 

15 V.2008-12 F. A. Kolaud.Supervizione 92,597 

16 V.2008-12 Y. C. Kolaud.Supervizione 31,811 

17 V.2008-12 S. C. Kolaud.Supervizione 13,056 

18 V.2008-12 R. L. Kolaud.Supervizione 14,317 

19 V.2008-12 L. M. Kolaud.Supervizione 111,888 

20 V.2008-12 Sh. C. shpk L. Kolaud.Supervizione 327,617 

21 V.2008-12 K. P. Kolaud.Supervizione 39,750 

22 V.2008-12 N.  S. Kolaud.KUZ  Lgj.18 Tetori 16,391 

23 V.2008-12 E. I. Projekti KUZ S. 148,782 

24 V.2008-12 N. S. Proj.Rikonstr.rr.M. M. 88,639 

25 V.2008-12 B.T. Proj.Rik.trot.Shetit.P. 281,233 

26 V.2008-12 E.I. Proj.KUZ Lagje 18 Tetori 126,251 

27 V.2008-12 M. C. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.L. 287,442 

28 V.2008-12 B. T. Prij.Zgj.rr.pavares+trafikndar. 206,403 

29 V.2008-12 K. M. Proj.Sist.Bll.ban.lgj.Sk.L. 125,313 

30 V.2008-12 I. Proj.Rivit.shesh.Rruga V.. 468,000 

31 V.2008-12 B. T. Ndert.Ure ne rrugen e Tiranes 474,500 

32 V.2008-12 B. T. Ndert.KUB+Ndric.rr.Tiranes 470,000 

33 V.deri '11 G. shpk L. 5% gar.Blerje prajmeri dhe asfalto-beton 21,053 

34 V.deri '11 Sh.p.k F. Ndertim KUZ ne qytet 603,822 

35 V.deri '11 "A.&  B." Shpk  L. Sist.Asf.rr.M. 186,087 

36 V.deri '11 "Z. "shpk 5% Sistem.qendres Qytetit 272,188 

37 V.deri '11 G. Blerje asfalto-betoni 5% 342,630 

38 V.deri '11 A.&B. shpk  5% S.Asf.Bll.Ban.Lagje Xh.N. 417,139 

39 V.deri '11 S. shpk S.Asf.rr.Ura Trenit-Thert.Vjeter 5% 428,629 

40 V.deri '11 "A.&  B." Shpk  5% KUZ-Sabri kosturi 496,174 

41 V.2015 L.shpk B. Mbikqyrje:Sistem.asfalt.rr.Z. M. 12,000 

42 V.2015 Sh. Gj.B. Mbikq.Rikonstruk.i rrug. I. S. 2,500 

43 V.2015 Sh. Z. shpk Mbikq.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 30,000 

44 V.2015 S.P. shpk T. Kolaud.:Rikonstruk.i rrug. V. B. 14,360 

45 V.2015 Sh. Z. shpk Mbikqyrje:reabilitimi ban.ne bashkepr. 48,000 

46 V.2016 A.shpk Kolaud.Rot.Pluk-Postbll-rr.Hyrese fz.II 6,612 

47 V.2016 P. Mikq.Rikualifikimi Urban I hapsires Sportive 16,000 

48 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.D. .G. 5,700 

49 V.2017 A.shpk Mikq.Rik.rrug.H. .G. 7,680 

50 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin H.-K. 4,500 

51 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin G. 4,500 

52 V.2017 M.. Kolaud.Rik.rrug.ne fshatin A. 5,700 

53 V.2017 D. shpk Mbikq.Rikons.Rr.Fshati Gramsh nj.a.D. 23,040 

54 V.2017 E. shpk Kolaud.Rik.rrug.H.G. 3,600 

55 V.2017 A. Mbikq.Pun.rruga D.…….. 5,040 

56 V.2017 E. Mbikq.pun.Rikonstruk i shkoll F. 6,000 

57 V.2017 A. Mbikq.Nderh.ne ban e kom Rom dhe Egjiptjan 840 

58 V.2017 E. Mbikq.Rruga Bubull.Imshte 6,000 

59 V.2017 E. shpk Mbikq.Sistem.asfalt.rruga S. 11,880 

60 V.2017 E. shpk Mbikq.Sistemim Asfaltim I rruges Rr. 6,600 

61 V.2017 E. shpk Mikq.Sistemim asf.rruga X. 7,200 

62 V.2017 E. shpk Mbikq.Sistemim Asfaltim i rruges S.(Nj,ad,Allk) 142,464 

63 V.2017 M.S. Kolaud.Sistem.asfalt.rruga S. 15,720 

64 V.2017 I. Mikqyrje Nderhyrje polif.lgj.XH N 50,000 

65 V.2017 R. shpk Kolaudim Rik.shk.9/vj K. 14,640 

66 V.2018 N. M. Kol "Rikonst.Kom Sp.shk+terr.sport.F. 49,499 

67 V.2018 A. Kolaudim "S.Asfalt.Rruga I. 50,694 

68 Golem Sh. shpk 5% garanci 46.209 (+kont.shtese)9.240 55,449 

69 Golem G. Rikonstruksion rruge 877,824 

70 Dushk V. T. Kolaud. Ndert.lulishte Gramsh 2,400 

71 Dushk V. T. Superv.ndert.rr.e Dushk Peqin-Gol Vog 5,040 

72 Dushk N. M. Kolaud..ndert.rr.e Dushk Peqin-Gol Vog 2,400 
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73 Ballagat L. k. 5% gar.Asfalt.rr.J.-B. 399,980 

74 F.Shegan A. Shpk 5% garanci Rik.rr.pallateve F. 321,230 

75 F.Shegan A. Shpk 5% garanci Rik.rr.K.Q. 85,928 

76 F.Shegan Sh. 5% garanci Shtrim rr.me rere bitum.ne fshatra 256,72

2 

77 F.Shegan Gj. K. 5% garanci Shtrim rr.me cakull ne fshatra 44,952 

78 Krutje F.shpk K. 5% garanci punimesh-miremb.rruge 56,647 

79 Kolonj
e 

Sh. shpk F. 5% garanci kopeshti  Sh. 25,134 

80 Bubull G. 5%gar. Shtrim rruge me cakull 2014 521,72

2 

81 Bubull G. 5%gar.  Rrethim vorreza 2014 280,08
1 

82 Bubull A.R. Mbikqyrje: Rikonstr.Superstrada B. 473,50

0 

83 Bubull H. Mbikqyrje: Rikonstr.Shk.mesme B. 165,20
0 

84 Bubull S.T. Kolaud. Shtrim rruge me cakull  2015 1,860 

85 Bubull V.T. Mbikqyrje. Shtrim rruge me cakull  2015 8,250 

86 Bubull S.shpk  -klsh Rruge + rikompozim lulishte 1,888,680 

87 V.2021 B. shpk Rivitalizim i rrugeve Fsh.K. 
 

 
Shuma Investime llogaria 4864400 

 
12,751,611  

                                                                                                                        Gjendja 31.12.2021 14,826,175 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksi nr.13: Pasqyra e performancës financiare në fund të vitit 2021 

Nr.  VITI VITI 

Llogarije P E R S H K R I M I  I  OPERACIONEVE  2021 2020 

      

b c 1 2 

A TE ARDHURAT  1,229,831,614 1,217,607,272 

70 I.TE ARDHURAT NGA TAKSAT E TATIMET 288,652,209 283,967,407 

700 1.Tatimi mbi te Ardhurat  3,225,648 4,561,639 

7000 Tatim mbi te ardhurat personale   

7001 Tatim mbi Fitimin   

7002 Tatim mbi Biznesin e vogel 3,225,648 4,561,639 

7009 Te tjera Tatime mbi te  ardhurat   

702 2.Tatimi mbi Pasurine 151,270,855 150,394,221 

7020 Tatim mbi Pasurine e palujtshme  127,056,362 130,620,236 

7021 Tatim mbi shitjen e pasurise se palujtshe   

7029 Te tjera tatime mbi Pasurine  24,214,493 19,773,985 

703 3.Tatime mbi mallrat e sherbimet brenda vendit 134,155,706 129,011,547 

7030 Tatim mbi vleren e shtuar(TVSH)   

7031 Akciza   

7032 Takse mbi sherbimet specifike   

7033 Takse mbi perdorimin e mallrave dhe lejim veprimtarie 69,287,259 58,667,928 

7035 Taksa vendore mbi perdorimin e mallrave e lejim veprimtarie 64,868,447 70,343,619 

704 4.Takse mbi tregtine  dhe transaksionet nderkombtare 0 0 

7040 Takse doganore per mallrat e importit   

7041 Takse doganore per mallrat e eksportit   

7042 Tarife sherbimi doganor e kaliposte   

7049 Te tjera taksa mbi tregtine e transaksionet nderkombtare   

705 5.Takse  e rruges   

708 6.Te tjera Tatime e Taksa kombtare   

709 7.Gjoba e Kamat vonesa   

75 II.KONTRIBUTE SIGURIME SHOQERORE E SHENDETESORE 0 0 

750 NGA TE PUNESUARIT   

751 NGA PUNEDHENESI   

752 NGA TE VETPUNESUARIT   

753 NGA FERMERET   

754 NGA SIGURIMET VULLNETARE   

755 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHOQERORE   

756 KONTRIBUTE NGA BUXHETI PER SIGURIME SHENDETESORE   

71 III.TE ARDHURA JO TATIMORE 114,688,129 116,942,594 

710 1.Nga ndermarrjet dhe pronesia 9,788,246 9,349,823 
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7100 Nga Ndermarrjet publike jo financiare     

7101 Nga Ndermarrjet publike financiare     

7109 Te tjera nga ndermarrjet dhe pronesia 9,788,246 9,349,823 

711 2.Sherbimet Administrative dhe te Ardhura Sekondare 104,899,883 107,592,771 

7110 Tarifa administrative dhe rregullatore 94,400,926 99,094,290 

7111 Te ardhura sekondare e pagesa sherbimesh  5,362,363 5,117,245 

7112 Takse per veprime gjyqsore e noteriale   

7113 Te ardhura nga shitja e mallrave e sherbimeve  908,900 1,051,400 

7114 Te ardhura nga biletat     

7115 Gjoba, kamatvonesa, sekuestrime e  zhdemtime 4,227,694 2,329,836 

7116 Te ardhura nga   transferimi prones,Legalizimi i ndertimeve pa leje   

719 3.Te tjera te ardhura jo tatimore   

76 IV.TE ARDHURA FINANCIARE 0 0 

760 Nga interesat e huadhenies se brendshme   

761 Nga interesat e huadhenies se Huaj    

765 Nga interesat e depozitave   

766 Nga kembimet valutore   

72 V.GRANTE KORENTE 754,484,883 755,599,779 

720 1.Grant korent I Brendshem  754,484,883 755,599,779 

7200 Nga Buxheti  per NJQP(Qendrore) 725,507,151 729,036,148 

7201 Nga Buxheti  per NJQP(Vendore) 355,310  
7202 Nga Buxheti  per pagesa te posacme te ISSH   

7203 Nga Buxheti  per mbulim deficiti(ISSH E ISKSH)   

7204 Pjesmarrje e institucioneve ne tatime nacionale   

7205 Financim shtese per te ardhurat e krijuara brenda sistemit   

7206 Financim I pritshe nga buxheti  28,523,312 25,669,391 

7207 Sponsorizime te brendshme( nga te trete) 99,110 894,240 

7209 Te tjera grante korente te brendshme     

721 2.Grant korent I Huaj  0 0 

  Nga Qeveri te Huaja     

  Nga Organizata Nderkombetare     

  VI.TE ARDHURA TE TJERA 72,006,393 61,097,492 

781 Te ardhura nga investimet ne ekonomi      

782 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatshkurtra      

783 Rimarrje Shumash te parashikuara per aktive afatgjata     

784 Rimarrje Shumash per shpenzime te viteve ardhshme     

787 Terheqje nga seksioni I  investimeve  72,006,393 61,097,492 

73 VII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT TE PRODUKTEVE       

B SHPENZIMET 1,096,315,855 1,145,600,879 

600 I.PAGAT DHE PERFITIMET E PUNONJSEVE  189,448,001 184,259,984 

6001 Paga, personel I perhershem  189,448,001 184,259,984 

6002 Paga personel I Perkohshem  0   

6003 Shperblime 0   

6009 Shpenzime te tjera per personelin  0   

601 II.KONTRIBUTE TE SIGURIMEVE  30,624,306 30,565,149 

6010 Kontributi I Sigurimeve Shoqerore 27,494,728 27,131,951 

6011 Kontributi I Sigurimeve Shendetesore 3,129,578 3,433,198 

602 III.BLERJE MALLRA E SHERBIME 105,221,330 132,558,017 

602 Mallra dhe sherbime te tjera      

6020 Materiale zyre e te pergjitheshme 4,513,883 1,660,760 

6021 Materiale dhe sherbime speciale 1,556,673 9,237,471 

6022 Sherbime nga te trete 65,646,227 89,048,891 

6023 Shpenzime transporti 5,992,836 6,000,220 

6024 Shpenzime udhetimi 0 0 

6025 Shpenzime per mirembajtje te zakonshme 0 599,406 

6026 Shpenzime per qeramarrje 941,500 899,926 

6027 Shpenzime per detyrime per kompesime legale 8,626,000 15,745,862 

6028 Shpenzime te lidhura me huamarrjen per hua 0   

6029 Shpenzime te tjera operative  17,944,211 9,365,481 

603 IV.SUBVECIONE 1,600,000 1,076,861 

6030 Subvecione per diference cmimi     

6031 Subvecione per te nxitur punesimin     

6032 Subvecione per te mbuluar humbjet     

6033 Subvecione per sipermarrjet individuale     

6039 Subvecione te tjera 1,600,000 1,076,861 

  V.TRANSFERIME KORENTE 597,198,077 631,890,728 
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604 1.Transferime  korente  te brendshme  29,541 692,278 

6040 Transferime korente tek nivele tjera te Qeverise     

6041 Transferime korente tek institucione qeveritare te ndryshme 29,541 692,278 

6042 Transferime korente tek Sigurimet Shoqerore e Shendetsore     

6044 Transferime korente tek Organizatat jo fitimprurse     

605 2.Transferime  korente  me jashte 0 0 

6051 Transferime Per Organizatat Nderkombetare     

6052 Transferime Per Qeverite e Huaja     

6053 Transferime Per institucionet jo fitimprurese te huaja     

6059 Transferime Te tjera korrente me jashte shtetit     

606 3.Transferime  per Buxhetet familjare e Individe 597,168,536 631,198,450 

6060 Transferta Te paguara nga ISSH e ISKSH     

6061 Transferta Paguara nga Inst.Tjera e Org.Pusht.Vendor 597,168,536 631,198,450 

  VI.SHPENZIME FINANCIARE  0 0 

65 1.Shpenzime Financiare te brendshme  0 0 

656 Shpenz.nga kembimet valutore   0 

66 2.Shpenzime Financiare te jashtme  0 0 

660 Interesa per huamarrje nga Qeveri.te Huaja     

661 Interesa per financime nga Institucionet.nderkomb     

662 Interesa per huamarrje te tjera jashtme      

  VII.KUOTA AMORTIZIMI DHE SHUMA TE PARASHIKUARA 0 0 

681 Kuotat e amortizimit te AAGJ, te shfrytezimit     

682 Vlera  e mbetur e AAGJ,  te nxjerra jashte perdorimit e   te shitura     

683 Shuma te parashikuara te shfrytezimit     

686 Shuma te parashikuara per aktivet financiare     

63 VIII.NDRYSHIMI I GJENDJES SE INVENTARIT -328,804 -552,112 

  IX.SHPENZIME TE TJERA 172,552,945 165,802,252 

85 TEPRICA OSE DEFICITI I PERIUDHES 

133,515,759 72,006,393   (Rezultati I Veprimtarise se vititUshtrimor) 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 
Aneksi nr.14: Formati 7/a i bilancit, “Gjendja dhe ndryshimet e aktiveve afatgjata (kosto historike)” 

Nr. 

rreshti 

Nr. 

Llogarie 
E M E R T I M I 

Gjendje në 

fillim të vitit 

Shtesa gjatë vitit ushtrimor, Kosto Historike Pakësime gjate vitit, Kosto Historike 

Gjendja në 

mbyllje të 

ushtrimit 

Blerje e 

krijuar me 

pagesë 

Shtesa pa pagese 
Lëvizje 

brenda 

aktiveve 

Gjithsej Shitje 
Jashtë 

përdorimi 

Pakësime të 

tjera 
Gjithsej  Jashtë 

sistemit 

Brenda 

sistemit 

a b c 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1 20 I. AAGJ/JO MATERIALE 23,111,495 - 0 - - - 0 - 23,111,495 23,111,495 - 

2 201 
Prime te emisionit dhe 

rimbursimit te huave 
     -    - - 

3 202 Studime dhe kerkime 23,111,495     -   23,111,495 23,111,495 - 

4 203 
Koncesione, patenta,licenca e 

tjera ngjashme 
     -    - - 

5 21- 28 II. TAAGJ/ MATERIALE 3,921,513,828 173,415,104  699,522 29,736,654 203,851,280 0 1,348,362 121,500,012 122,848,374 4,002,516,734 

6 210 Toka,troje,Terene 15,786,107     -    - 15,786,107 

7 211 Pyje,Kullota Plantacione 249,000     -    - 249,000 

8 212 Ndertime e Konstruksione 471,102,255 35,347,459   1,369,170 36,716,629   102,451,967 102,451,967 405,366,917 

9 213 Rruge,rrjete,vepra ujore 3,374,779,265 137,407,645   19,754,284 157,161,929   - - 3,531,941,194 

10 214 

Instalime 

teknike,makineri,paisje,vegla 

pune 

31,869,968 660,000  699,522 8,613,200 9,972,722  1,178,771 18,156,720 19,335,491 22,507,199 

11 215 Mjete transporti 11,122,323 -    -   505,000 505,000 10,617,323 

12 216 Rezerva shtetrore -     -    - - 

13 217 Kafshe pune e prodhimi -     -    - - 

14 218 Inventar ekonomik 16,604,910 -  - - -  169,591 386,325 555,916 16,048,994 

15 24 
Aktive te Qend.te trupezuara 

te demtuara 
     -    - - 

16 28 Caktime      -    - - 

T O T A L I ( I + II ) 3,944,625,323 173,415,104  699,522 29,736,654 203,851,280  1,348,362 144,611,507 145,959,869 4,002,516,734 

Burimi: Bashkia Lushnje 

 

Aneksi nr.15: Pasqyra e Flukseve Monetare 

   Viti 2021 NE  / LEKE 

   Periudha  Periudha  
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Nr. Nr PERMBAJTJA Raportuse Paraardhese 

Reshti Rubrike     

(a) (b) (c) (1) (2) 

1 I VEPRIMTARITE E SHFRYTEZIMIT 244.104.935 -25.069.359 

2 1 Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime  korente (+)  760.239.504 603.938.812 

3 2 Arketime  e te hyra(Cash), gjate vitit ushtrimor  288.652.209 247.152.547 

4  Te Hyra nga Tatimet e Doganat tatimore e Doganore(+) 0  

5  Te hyra nga Kontributet e Sig. shoq. e shendets(+) 0  

6  Te hyra nga  ardhurat jotatimore (+) 118.838.798 117.543.925 

7  Te hyra, Sponsorizime nga te trete,(+) 99.110 894.240 

8  Te hyra,  nga kredi e huamarrje afatshkurter(+)   

9  Te  hyra nga Mjetet ne ruajtje(+) 11.709.493 11.175.559 

10  Te  tjera, arketuar(+)   

11  Pagesa per Detyrime e Shpenzime korente   

12  Per detryrime e Shpenzime  nga vitet e kaluara(-)   

13  Per detryrime e Shpenzime  te viti ushtrimor(-) -921.237.793 -985.564.758 

14  Pagesat per mjetet ne ruajtje(-) -14.196.386 -20.209.684 

15  Interesi i paguar(-)   

16  Tatime te paguara(-)   

17  Te tjera te paguara ( - )   

18 II VEPRIMTARITE E INVESTIMEVE -20.169.582 -20.800.999 

19  Akordim Fonde Buxhetore per shpenzime  Kapitale (+)  153.245.522 206.336.747 

20  Te hyra nga Kredi dhe e  huamarrje afatgjata(+)    

21  Te hyra nga shitja e  Aktiveve Afatgjata (+)   

22  Te hyra nga interesat e huadhenies dhe nenhuadhenies(+)   

23  Pagesa per detryrime e Investime nga vitet e kaluara(-)   

24  Per detryrime e Investime   te viti ushtrimor(-) -173.415.104 -227.137.746 

25  Huadhenie e Nenhuadhenie(-)   

26  Pjesmarrje ne kapitalin e vet(-)   

27  Dividente te paguar(-)   

28 III TRANSFERTA E TE TJERA -164.912.880 -145.365.973 

29  Derdhje e Transferime te te Ardhurave ne Buxhet(-) -3.795.359 -601.331 

30  Transferime ne buxhet  te Fondevete pa perdorura(-) -9.062.962 -315.501 

31  Levizje e brendshme e transferta te tjera(+-) -152.054.559 -144.449.141 

32 IV Rritja /Renia neto e Mjeteve monetare   

33 V Teprica ne fillim   te vitit ushtrimor 106.431.797 104.557.021 

34 VI Teprica e Likujditeteve  ne fund te   vitit ushtrimor 165.454.270 106.431.797 

Burimi: Bashkia Lushnje 
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