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HYRJA
Mbështetur në Ligjin 154/2014 Datë 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e
KLSH”, në zbatim të Programit të Auditimit nr.1176/1 prot., datë 22.10.2018 “Mbi auditimin
e përputhshmërisë në Bashkinë Elbasan, miratuar nga Kryetari i KLSH, nga data 22.10.2018
Auditimi i
deri më datën 23.11.2018 në Institucionin Bashkia Elbasan u krye
përputhshmërisë.
Auditimi mbuloi periudhën nga 01.01.2016 deri më datë 30.09.2018.
Auditimi u krye nga Grupi i Auditimit me përbërje:
1. B. M., përgjegjës grupi
2. H. A., anëtar grupi
3. P. Gj., anëtar grupi
4. L. B., anëtar grupi
5. A. Z., anëtar grupi
6.S. M., anëtar grupi.
-Titulli: Ky Raport Auditimi përmbledh të gjithë punën e bërë nga grupi i auditimit në lidhje
me përputhshmërinë me kuadrin rregullator në fuqi të aktivitetit të Bashkisë Elbasan
periudhën janar 2016 - shtator 2018, si çështjet e prokurimit publik, planifikimin dhe
realizimin e buxhetin dhe të të ardhurave, hartimin e pasqyrave financiare, zbatimin e
rekomandimeve të lëna në auditimet e mëparshme etj.
-Marrësi: Raporti Auditimit i drejtohet subjektit Bashkia Elbasan, Kryetarit të Bashkisë
Elbasan, Z. Q. S., si dhe menaxherve të tjerë të institucionit, për njohjen dhe vlerësimin e
problemeve të konstatuara me qëllim marrjen e masave për përmirësimin e gjendjes.
Objektivat e auditimit: Objektivi i auditimit është dhënia nga grupi i auditimit i një
vlerësimi objektiv, profesional e të pavarur, mbi shkallën e përputhshmërisë së aktivitetit të
subjektit me kuadrin ligjor në fuqi, nëse fondet publike janë shpenzuar për qëllimin e
përcaktuar dhe në përputhje me bazën ligjore dhe, të ardhurat janë planifikuar dhe arkëtuar në
nivelin e duhur dhe sipas kërkesave të të gjithë kuadrit rregullator. Gjetjet dhe përfundimet të
ti bëhen prezent institucionit për të marrë masa për përmirësimin e gjendjes.
Për sa më sipër grupi është bazuar në ISSAI 4100, 4200, ligjin 154/2014 datë 27.11.2014
“Për Organizimin dhe Funksionimin e KLSH”, Manualin e Auditimit të Përputhsmërisë,
Rregulloren e Procedurave të Auditimit në Kontrollin e Lartë të Shtetit miratuar me vendimin
e Kryetarit të KLSH, nr.107,datë 08.08.2017 etj. Për nxjerrjen e konkluzioneve të drejta,
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objektive dhe të bazuara në fakte (ISSAI 1500), grupi i auditimit është mbështetur në
vlerësimi e evidencave të përshtatshme, të mjaftueshme dhe të besueshme, si dhe në parimin
e skepticizmit dhe gjykimit profesional të audituesit.
Qëllimi i auditimit: Vlerësimi nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara në pasqyrat
financiare dhe procesi i mbledhjes së të ardhurave vendore, në cdo aspekt material është në
përputhje me kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit ushtron veprimtarinë subjekti Bashkia
Elbasan. Zbulimi i shkallës së devijimeve nga standardet e pranuara dhe identifikimi i rasteve
të shkeljes së parimeve të ligjshmërisë, efiçencës, efektivitetit dhe ekonomicitetit të
menaxhimit financiar, me qëllim që për rastet individuale të identifikuara të detyrohen
personat përgjegjës të mbajnë përgjegjësi, si dhe të merren masa për parandalimin e shkeljeve
në të ardhmen.
Shtrirja e auditimit: Bazuar në programin e hartuar e të miratuar, auditimi ka përfshirë
periudhëm 01.01.2016-30.09.2018.
Identifikimi i çështjes: Në veprimtarinë tonë audituese jemi fokusuar dhe mbështetur në:
-Sistemet e menaxhimit dhe transaksionet nëse janë në përputhje me aktet ligjore, aktet
normative dhe rregulloret në fuqi;
-Përputhshmëria ligjore e procedurave të prokurimeve;
-Përputhshmëria ligjore në zbatimin në teren të kontratave të punimeve, duke krahasuar
volumet e punimeve me situacionet dhe specifikimet e përcaktuara në kontratën e hartuar
midis Kontraktorit dhe Autoritetit Kontraktor;
-Përputhshmëria ligjore lidhur me administrimin dhe kontabilizimi e aktiveve, hartimin dhe
zbatimin e buxhetit;
-Përputhshmëria ligjore e planifikimit dhe arkëtimin e të ardhurave nga taksat e tarifat
vendore;
- Zbatimi i detyrave të lëna në auditimin e mëparshëm, etj.
Për këtë jemi mbështetur në hartimit e pyetësorëve të ndryshëm dhe duke kryer testime mbi
transaksionet financiare, në kombinimin e intervistave, rishikimeve analitike, rishikimin e
dokumenteve për të vlerësuar vlefshmërinë dhe rregullsinë e veprimeve në përputhje me aktet
ligjore e nënligjore të veprimtarisë së subjektit të audituar.
Gjendja aktuale e çështjeve të shqyrtuara është në fazën kur grupi i auditimit ka realizuar
mbajtjen e akt konstatimeve dhe akt verifikimeve përkatëse sipas pikave të programit të
auditimit. Nuk kanë ardhur kundërshti nga njësia vendore e audituar.
Përgjegjësitë e strukturave drejtuese:
Përgjegjësitë e Titullarit të Njësisë Publike
Titullari përgjigjet për vendosjen e përmbushjen e qëllimeve dhe të objektivave të njësive
publike, nëpërmjet krijimit të një sistemi të përshtatshëm dhe efektiv të menaxhimit financiar
dhe kontrollit, si dhe përdorimit të fondeve publike, në mënyrë të ligjshme, me ekonomi,
efektivitet dhe efiçencë, sigurimin, nëpërmjet akteve të brendshme administrative, të zbatimit
të rregullave për kontrollin e brendshëm.
Nëpunësi autorizues i njësisë publike është përgjegjës dhe i raporton titullarit të njësisë
publike për zbatimin e sistemeve të menaxhimit financiar dhe kontrollit në të gjitha njësitë,
strukturat, programet, veprimtaritë dhe proceset që menaxhohen prej tij, në përputhje me
parimet e ligjshmërisë, të menaxhimit të shëndoshë financiar dhe të transparencies.
Përgjegjësitë e Nëpunësi Autorizues
Është përgjegjës për statusin e sistemeve të kontrollit të brendshëm, për riskun e mashtrimit e
të parregullsive dhe të çdo mangësie serioze që pengon realizimin e objektivave, ose risqe, të
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cilat nuk janë adresuar nga njësia, masat korrektuese të marra dhe të përmbushura nga nivelet
e menaxhimit të njësisë që drejtojnë.
Përgjegjësitë e Nëpunësit Zbatues
Përgjigjet përpara nëpunësit autorizues për:
-garantimin para miratimit të shkresave/urdhrave me karakter financiar, lidhur me
ligjshmërinë, rregullshmërinë dhe respektimin e parimeve të ekonomicitetit, efiçencës dhe
efektivitetit;
-dokumentimin e të gjitha transaksioneve financiare dhe të tjera dhe garantimin e gjurmës së
auditimit për të gjitha proceset që ndodhin në njësi; pranimin ose jo të dokumentacionit,
bazuar në kontrollet pas faktit, në përputhje me kërkesat e legjislacionit në fuqi;
-mbajtjen e sistemit të kontabilitetit, raportimit për vendimmarrjen, në funksion të realizimit
të objektivave, kontabilizimin e plotë, të saktë dhe në kohë të të gjitha transaksioneve, si dhe
përgatitjen e pasqyrave financiare të njësisë, në përputhje me rregullat e miratuara nga
Ministria e Financave.
Përgjegjësitë e Menaxherve të tjerë
Menaxherët e tjerë të strukturave të të gjitha niveleve të njësisë publike janë përgjegjës dhe
raportojnë e i japin llogari eprorit, sipas shkallës hierarkike, për: 1. Mbikëqyrjen dhe
menaxhimin efektiv të punonjësve të strukturës që drejtojnë dhe ruajtjen e nivelit të tyre
professional.
Përgjegjësitë e audituesve
Përgjegjësia e audituesve të KLSH-së është që nëpërmjet auditimit të realizuar të krijohen
bindja, se deri në cfarë shkalle veprimtaria e subjektit të audituar zhvillohet në përputhje me
kuadrin rregullator në fuqi.
Në këtë funksion, kjo fazë e auditimit është kryer në përputhje me Standardet Ndërkombëtare
të Auditimit, Manualin e Auditimit të Përputhshmërisë dhe atij financiar, ISSAI-n 4200,
Rregulloren e Procedurave të Auditimit në KLSH.
Gjatë kryerjes së auditimit, në mënyrë që të jepet një gjykim sa më profesional, objektiv dhe i
pavarur, audituesit e grupit kanë zbatuar parimet e mëposhtme me karakter etik:
Parimin e integritetit
Parimin e pavarësisë
Parimin e objektivitetit
Parimin e shmangies së konfliktit të interesit
Audituesit kanë planifikuar dhe kryer auditimin me qëllim për të marrë siguri të arsyeshme,
për faktin nëse deri ne çfarë mase institucioni i auditur ndjek dhe zbaton kuadrin rregullator
në fuqi, si dhe nëse pasqyrat financiare janë ndërtuar mbi bazën e parimeve dhe rregullave të
raportimit financiar, etj.
Puna e grupit të auditimit është mbështetur më shumë në evidencat e subjektit dhe më pak
në sistemin e kontrollit të brendshëm.
Ne besojmë se dëshmitë e auditimit që kemi marrë janë të mjaftueshme dhe të duhura për
sigurimin e bazës për opinionin tonë në lidhje me shkallën e rregullshmërisë së aktivitetit të
subjekteve të audituara me legjislacionin në fuqi.
Kriteret e vlerësimit
Kriteret mbi bazën e të cilave do të vlerësohet veprimtaria e subjektit të audituar është
legjislacioni në fuqi i cili ka lidhje me fushën e veprimtarisë që është audituar, sipas pikave të
programit, e konkretisht më kryesoret si më poshtë;
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 17.12.2017 ”Për vetëqeverisjen
vendore”; ligji nr. 68/2017, datë 27.04.2017 “Për financat e vetëqëverisjes vendore”; ligji nr.
4

DOKUMENTI 14
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raporti Pëfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Elbasan”
9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” si
dhe ligjet e udhëzimet vjetore të Ministrisë së Financave për buxhetin; ligji nr. 147/2015 “Për
buxhetin e vitit 2016”;ligji nr. 130/2016, datë 17.12.2016 “Për buxhetin e shtetit të vitit 2017”; ligji
nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” i ndryshuar; ligji nr.
9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar; ligji nr. 10296, datë 8.7.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, i ndryshuar; UMF nr. 30, datë
27.12.2011“Menaxhimi i aktiveve në njësitë e sektorit publik”,i ndryshuar; etj.
Rregullore e Brendshme “Mbi organizimin dhe funksionimit administrativ të KLSH-së”,
miratuar me vendimin e Kryetarit të KLSH-së nr. 85, datë 30.06.2015.
-Rregullore “Mbi Procedurat e auditimit në KLSH”, miratuar me vendimin nr. 107, datë
08.08.2017 të Kryetarit të KLSH-së.
-Rregullore e Brendshme e Organizimit dhe Funksionimit të Këshillit Bashkiak dhe aparatit
administrativ të Bashkisë.
Standardet e auditimit
Gjatë zhvillimit të auditimit nga grupi u patën parasysh dhe u zbatuan:
-Qasjen e auditimit mbi bazë risku (rreziku), sipas së cilës të gjithë përpjekjet dhe burimet
drejtohen në fushat dhe çështjet më të rëndësishme dhe ku vlerësimi i riskut është në nivelet
më të larta;
-Përdorimin e gjykimit dhe skepticizmit profesional duke u bazuar në Standardet
Ndërkombëtare të Auditimit të INTOSAI-t, dhe specifikisht në ISSAI 10, 20, 30, 100, 200,
300, 400, 4100, 4200, Manualin e auditimit të përputhshmërisë.
Procedurat e auditimit.
Përcaktimi i procedurave të auditimit nga grupi i auditimit u bë duke pasur parasysh parimet
themelore të auditimit si më poshtë:
Procedurat e auditimit kanë për qëllim të sigurojnë evidenca të mjaftueshme, të përshtatshme
dhe të besueshmet cilat do të përbëjnë një bazë të arsyeshme për vlerësimet dhë përfundimet
e auditimit (ISSAI 300, 3.5.1).
Audituesit përzgjedhin ato procedura auditimi të cilat sipas gjykimit të tyre profesional janë
më të përshtatshme në varësi të rrethanave (ISSAI 300, 3.4.5)
Në bazë të vlerësimit sistemi i kontrollit të brendshëm është përcaktuar jo efektiv, për arsye
se nuk është ngritur një pjesë e sistemit, kontrollet kanë qenë të dobëta, nuk ka strukturë të
auditit të brendshëm, nuk ka rregulla të shkruara për frekuencën e raportimit financiar dhe
jofinanciar, për llojin e raporteve që duhet të bëhen për titullarin në mënyrë që të njhet me
ecurinë e aktivitetit te secilit sektor, nuk janë përcaktuar rregulla të shkruara për ruajtjen e
aktiveve etj. Për këtë arsye grupi i auditimit është mbështetet më shumë në procedurat
thelbësore dhe më pak në qasjen e mbështetur në sistemin e kontrollit të brendshëm. Siguria e
auditimit është marrë nga procedurat thelbësore. Edhe pse nuk jemi mbështetur në sistemin e
kontrollit të brendshëm, nga grupi i auditimit është ekzaminuar mënyra se si janë ngritur dhe
funksionuar këto kontrolle me qëllim identifikimin e dobësive të sistemit dhe dhënien e
rekomandimeve për përmirësim për subjektin.
Në procedurat thelbësore janë aplikuar dy kategori: procedurat analitike dhe testet e detajeve,
si dhe kombinimi i të dyjave.
Metodologjia: auditim me zgjedhje.
Mbështetur në rezultatet e këtyre procedurave dhe evidencat e marra gjatë auditimit, duke
përdorur gjykimin dhe skepticizmin profesional, objektivitetin dhe paanësinë në shqyrtimin e
çështjeve, nga grupi i auditimit u hartuan akt konstatimet dhe akt verifikimet.
Mbi bazën e të dhënave të grumbulluara, akt konstatimeve dhe akt verifikimeve, etj., nga
grupi i auditimit u hartua Raporti i Auditimit.
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II. PËRSHKRIMI AUDITIMIT
Informacioni i përgjithshëm. Bashkia Elbasan ka nja popullsi rreth 284,000 banorë e si
rezultat i reformës administrative-teritoriale ka përfshirë 12 ish komuna, tashmë njësi
administrative: Veprimtaria e njësisë vendore bazohet në një bazë të gjerë ligjore, por ligji
bazë për të është ligji nr.139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore” .
Bashkia Elbasan si njësi vendore kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe të deleguara në
interes të komunitetit.
Bashkia siguron qeverisjen në një nivel sa më afër shtetasve nëpërmjet:
a) Njohjes së ekzistencës së identiteteve dhe vlerave të ndryshme të bashkësisë;
b) Respektimit të të drejtave dhe lirive themelore të shtetasve të sanksionuara në Kushtetutë
ose në ligje të tjera;
c) Zgjedhjes së llojeve të ndryshme të shërbimeve dhe lehtësirave të tjera publike vendore në
dobi të bashkësisë;
ç) Ushtrimit efektiv të funksioneve, kompetencave dhe realizimit të detyrave nga Bashkia;
d) Realizimit të shërbimeve në forma të përshtatshme;
dh) Nxitjes efektive të pjesëmarrjes së bashkësisë në qeverisjen vendore.
Organi përfaqësues i Bashkisë është Këshilli Bashkiak.
Organi ekzekutiv i Bashkisë është Kryetari i Bashkisë
Ushtrimi i autoritetit me interes publik vendor:
a) Krijon, mbledh të ardhura dhe bën shpenzime për përmbushjen e funksioneve të tyre.
b) Vendos taksa e tarifa për shërbimet si dhe nivelin e tyre në përputhje me legjislacionin në
fuqi dhe interesat e bashkësisë.
c) Harton, miraton dhe ndjek zbatimin e buxhetit tyre.
Bashkia kryen funksione të veta, të përbashkëta dhe funksione të deleguara:
Kompetencat për kryerjen e funksioneve të veta, Bashkia i ushtron duke respektuar politikat
kombëtare dhe rajonale dhe konkretisht:
I. Në fushën e infrastrukturës dhe të shërbimeve publike:
a) furnizimi me ujë të pijshëm;
b) funksionimi i sistemit të kanalizimeve të ujërave të bardha, të ujërave të zeza dhe kanaleve
mbrojtëse të zonave të banuara;
c) ndërtimi, rehabilitimi dhe mirëmbajtja e rrugëve me karakter vendor, trotuareve dhe
shesheve publike;
ç) ndriçimi i mjediseve publike;
d) funksionimi i transportit publik urban;
dh) administrimi i varrezave dhe garantimi i shërbimit të varrimit;
e) shërbimi i dekorit;
ë) administrimi i parqeve, lulishteve dhe zonave të gjelbëruara publike;
f) grumbullimi, largimi dhe përpunimi i mbeturinave;
g) planifikimi urban, menaxhimi i tokës dhe strehimi sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
II. Shërbimet me karakter social, kulturor e sportiv:
a) Ruajtja dhe zhvillimi i vlerave kulturore dhe historike vendore, organizimi i veprimtarive
dhe administrimi i institucioneve përkatëse;
b) organizimi i veprimtarive sportive, çlodhëse e argëtuese dhe administrimi i institucioneve
përkatëse;
c) shërbimi social dhe administrimi i institucioneve si çerdhet, azilet, shtëpitë e fëmijëve, etj.
III. Zhvillimi ekonomik vendor:
a) përgatitja e programeve të zhvillimit ekonomik vendor;
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b) ngritja dhe funksionimi i tregjeve publike dhe i rrjetit të tregtisë;
c) zhvillimi i biznesit të vogël, si dhe zhvillimi i veprimtarive nxitëse si panaire e reklama në
vende publike;
ç) organizimi i shërbimeve në mbështetje të zhvillimit ekonomik vendor si informacioni,
struktura dhe infrastruktura e nevojshme;
d) shërbimi veterinar;
dh) ruajtja dhe zhvillimi i pyjeve, kullotave e burimeve natyrore me karakter vendor.
IV. Rendi dhe mbrojtja civile:
a) ruajtja e rendit publik për parandalimin e shkeljeve administrative dhe garantimi i zbatimit
të akteve të bashkisë;
b) mbrojtja civile.
Funksionet e përbashkëta:
Bashkia kryen këto funksione të përbashkëta për:
a) arsimin parashkollor dhe para universitar;
b) sistemin e shërbimit parësor shëndetësor dhe mbrojtjen e shëndetit publik;
c) kujdesin social, zbutjen e varfërisë dhe garantimin e funksionimit të institucioneve
përkatëse;
ç) rendin publik dhe mbrojtjen civile;
d) mbrojtjen e mjedisit;
dh) funksione të tjera të përbashkëta, sipas mënyrës së përcaktuar me ligj.
Rëndësia e auditimit për KLSH: Verifikimi nivelit të përputhshmërisë së aktivitetit të njësisë
vendore me legjislacionin në fuqi, evidentimi i devijimeve nga standardet e përcaktuara dhe
dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes, me qëllim rritjen e aftësive të njësisë
vendore për mirëmenaxhimin e fondeve publike dhe të aktivitetit të saj në tërësi.
Objekt i këtij auditimi është përputhshmëria me kuadrin rregullator në fuqi e aktivitetit të
subjektit Bashkia Elbasan për periudhën 01.01.2016 deri më datë 30.09.2018.
Qëllimi i auditimit: Dhënia e opinionit nëse aktivitetet dhe informacionet e raportuara në
pasqyrat financiare, zbatimin e buxhetit, transaksionet financiare, zhvillimi i procedurave të
prokurimit publik, zbatimi i kontratave, etj., janë në çdo aspekt material në përputhje me
kuadrin rregullator mbi bazën e të cilit ushtron veprimtarinë subjekti që auditohet. Mbi bazën
e vlerësimeve të gjetjeve, të bëhet dhënia e rekomandimeve për përmirësimin e gjendjes.
Fushëveprimi: auditimi ka përfshirë fushën e prokurimrve publike, hartimi i pasqyrave
financiare, planifikimi dhe mbledhja e të ardhurave dhe shpenzimin e tyre, hartimi e zbatimi
i buxhetit, menaxhimin financiar dhe kontrollin e brendshëm.
III. PËRMBLEDHJE EKZEKUTIVE
Gjetje nga auditimi: Në verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen
subjekte aktive, por me detyrime. Kështu sipas të dhënave rezultojnë 2087 debitorë aktiv me
vlerë 125,629 mijë lekë, e barabartë kjo me 88.3 % të numrit total të subjekteve 2363, dhe
98% e vlerës së borxhit 130,323 mijë lekë, pra më shumë se gjysma e vlerës së detyrimeve që
kanë subjektet që ushtrojnë aktivitet, gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të sektorit të
borxhit në arkëtimin e detyrimeve debitorë, në mos zbatim të Kreut XI-“Mbledhja me forcë e
detyrimit tatimor të papaguar”, neni 88-104 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me
ndryshimet e mëvonshme, neni 181-Mospagimi i taksave dhe tatimeve (Më hollësisht trajtuar
në pikën B.1.4 faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata e krijimit të debitorëve dhe
të nxirren përgjegjësitë. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të
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Ardhurave, Sektori i Borxhit, të bëjë njoftim vlerësimet për detyrimet përkatëse për secilin
debitor privat dhe, nëse pas njoftimeve zyrtare bizneset aktiv debitorë, nuk pranojnë të
paguajnë detyrimet në vite, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së
këtyre masave të bëhet kallëzim penal për mos pagesë të detyrimeve.
Ndikimi: i lartë
Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, për periudhën
objekt auditimi nuk ka planifikuar saktë taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e
reja, pasi nuk ka marrë parasysh në planifikim, hartimin dhe miratimin e planit të
përgjithshëm vendor, planin e detajuar vendor për ndërtimet e reja dhe kërkesat për leje
ndërtimi nga subjekte dhe individë.
Gjithashtu Drejtoria e mësipërme, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë
10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për
ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Janë planifikuar të ardhura nga kjo
taksë por realizimi i arkëtimit të saj është i ulët, pasi ka diferencë të dukshme midis
planifikimit dhe realizimit në vlerën 159,131 mijë lekë, e cila ka ndikuar ndjeshëm në mos
realizimin e të ardhurave dhe kryerjen e investimeve. Sa më sipër është në papajtueshmëri
edhe me pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen dhe
pika 1, nenit 27, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i
ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata dhe të nxirren përgjegjësitë
lidhur me taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe për objektet pa leje të
legalizuara. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, në hartimit e projekt planit
të të ardhurave që dërgohet për miratim në Këshillin Bashkiak, të planifikojë saktë treguesit e
planit, për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe taksën e ndikimit në
infrastrukturë për objektet që legalizohen. Për këtë qëllim të merret në konsideratë hartimi
dhe miratimi i Planit të Përgjithshëm Vendor, Planit të Detajuar Vendor për ndërtimet e reja,
si dhe të të bashkëpunohet me Drejtorinë Rajonale të ALUIZNI-t dhe ZVRPP Elbasan për
numrin e ndërtimeve pa leje të legalizuara.
Ndikimi: i lartë
Gjetje nga auditimi: Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë
planifikuar detyrimet e prapambetura, në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të
hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2016, 2017
dhe 2018 janë realizuar respektivisht në masën 82,7% , 81,7% dhe 82,1%. Planifikimi i
zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit
të të ardhurave sjellin mos plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të
performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. Planifikimi i zërit të
shpenzimeve është bërë pa llogaritur detyrimet për faturat e pa likuiduara. Gjendja e faturave
të pa likuiduara ndaj të tretëve më 30.09.2018 është në vlerën 176,106,951 lekë, e cila
përfshin detyrime të ish komunave në vlerën 36,064,461 lekë, detyrime të Bashkisë Elbasan
përpara reformës administrativo-teritoriale në vlerën 37,095,781 leke dhe detyrime të reja të
krijuara pas kësaj reforme, në vlerën 102,946,709 lekë. Veprimet e mësipërme janë në
kundërshtim me nenin 52, -Kryerja e shpenzimeve të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë
27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë
10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të
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Vetëqeverisjes Vendore (Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 20-30 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata lidhur me planifikimin,
realizimin e buxhetit dhe krijimin e faturave të pa likujduara dhe të nxirren përgjegjësitë. Nga
Drejtoria e Buxhetit ë marren masa për hartimin e një buxheti real, mbështetur në realizimin e
mundshëm e objektiv të të ardhurave. Të merren në konsideratë realizimet faktike të të
ardhurave në vitin e mëparshëm buxhetor. Në vazhdimësi çdo faturë shpenzimesh të
likuidohet brenda afateve ligjore (30 ditë), duke shmangur transferimin e detyrimeve nga
njëri vit buxhetor në tjetrin.
Rekomandim: Titullari dhe Drejtoria e Financës të marrë masa të menjëhershme për pagesën
e faturave të pa likuiduara në vlerën totale 176,106,951 lekë. Për këtë, bazuar në UMF nr. 5,
datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” dhe Udhëzimin Plotësues nr.
02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91-Detyrimet e prapambetura të
Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, të paraqesë në mbledhjen e këshillit bashkiak, një
material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë grafik për shlyerjen e tyre,
në përputhje me kërkesat ligjore për radhën e pagesave. Në zbatim të pikës 88 të udhëzimit të
mësipërm të bëjë publikimin e të gjitha detyrimeve të prapambetura në faqen zyrtare të
institucionit.
Ndikimi i lartë
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve sipas kontratës pa nr. prot., datë
09.06.2016, me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi Kotherja”, me
vlerë të kontratës 71,496,914 lekë me TVSH, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera
në fakt, por të paguara në vlerën 1,825,587 lekë pa TVSH, dëm ekonomik për buxhetin e
shtetit dhe njësisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Elbasan dhe BOE
“M.” SHPK & “V. I.” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën C.1.4, faqe 43-53 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Nga Bashkia Elbasan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 1,825,587
lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik “M.” SHPK dhe “V. I.” SHPK, në cilësinë e
sipërmarrësit në kontratën pa nr. prot datë 09.06.2016.
Ndikimi i lartë
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit, sipas kontratës nr.
prot. 9175, datë 11.05.2017, vlerë 16,151,979 lekë me TVSH, me objekt “Sistemim dhe
asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ”,lidhur midis autoritetit kontraktor Bashkia
Elbasan dhe Operatorit Ekonomik “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit, 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 554,020 lekë pa TVSH.
Sa më sipër nuk është në përputhshmërime nenin 8, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, me Udhëzimin e KM Nr. 2,
datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu I, Sipërmarrësi i punimeve të
ndërtimit”, pika 3 si dhe me kontratën e mësipërme (Më hollësisht trajtuar në pikën C.1.4,
faqe 43-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandimi: Nga Bashkia Elbasan, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 554,020
lekë pa TVSH, dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si pasojë e
likuidimit të punimeve të pakryera në fakt, nga Operatori Ekonomikë “E.” SHPK, në cilësinë
e sipërmarrësit sipas kontratës datë 21.12.2017.
Ndikimi i mesëm
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Gjetje nga auditimi: Bashkia Elbasan ka administruar 22 vendime gjyqësore të formës së
prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit, detyrime pagese) në vlerën
21,293,646 lekë, nga të cilat, njëmbëdhjetë raste për “detyrim kontrate” fatura të pa
likuiduara në vlerën 7,082,378 lekë, dy raste fatura të pa likuiduara nga ish Komunat, në
vlerën 2,787,784 lekë, katër raste për largime të pa drejta nga puna në vlerën 1,949,708 lekë,
katër raste për shpronësim në vlerën 1,080,261 lekë, një rast për vendosje gjobe të padrejtë në
vlerën 89,740 lekë. Nga shuma e mësipërme për periudhën 2016-2018 është likuiduar vlera
12,989,871 lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, mbetur për likuidim të
mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019 vlera 8,303,775 lekë. Përpara zbatimit të vendimit
gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti
që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të
udhëzimin nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” (Më
hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 20-30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Titullar i institucionit të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore në
vlerën 21,293,646 lekë, të nxjerrë arsyet dhe përgjegjësitë për efektin negativ që këto
vendime i kanë shkaktuar buxhetit të njësisë vendore. Sektori juridik në rastet e proceseve
gjyqësore të ndjek këtë proces në të gjitha shkallët e gjykimit. Përpara zbatimit të vendimit
gjyqësor, nga titullari të nxirren përgjegjësitë administrative dhe akti që provon gjurmën e
auditimit të këtij procesi.
Ndikimi i lartë
Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2016–2018, janë jashtë skemës së pagesës së taksa e
ndërtesës, tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi dhe tarifë gjelbërimi, 18000 familje të lagjeve të
qytetit Elbasan, të cilët nuk janë faturuar dhe arkëtuar detyrime sipas akt-marrëveshjes për
vlerën 43,200,000 lekë, të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë, për këto nuk ka
regjistër të familjeve, me të dhënat sa është numri i familjeve gjithsej për sipërfaqet e banimit
që ka secila familje dhe se kujt viteve i përket banesa para apo pas vitit 1993, sa kanë paguar,
sa nuk paguajnë dhe sa familje janë të përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, nuk plotësohet
njoftim detyrimi për familje,veprim në papajtueshmëri me pikën 7 të nenit 4, të ligjit nr.
9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar
në pikën B.1.4, faqe 30-41të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata e mësipërme dhe të dalin
përgjegjësitë. Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit dhe
Financës, Drejtoria e Kordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve, të marrë masa, të
ngrejë grup punë me specialist të fushës për evidentimin e abonentëve familjarë, për lagjet e
qytetit ndaj të cilëve nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat vendore, të hartohet
regjistri përkatës me të dhënat e evidentuara në terren dhe të ndiqen të gjitha procedurat e
nevojshme administrative në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës 43,200,000 lekë.
Ndikimi i lartë
Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga
Sektori i Borxhit, konstatohet se në datën 30.09.2018 janë gjithsej 2363 subjekte debitorë
për vlerën 130,323 mijë lekë. Sektori i Borxhit nuk ka bërë njoftimin e subjekteve debitor,
në kundërshtim me përcaktimet e pikës 1 të nenit 89, të ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
-Nuk janë ndjekur procedurat ligjore për mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor, në
kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, neni 88-104 të
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
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Rekomandim: Drejtoria e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhurave,
Sektori i Borxhit, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për
arkëtimin detyrimeve të paarkëtuara të subjekteve fizik/ juridik, për të gjitha detyrimet
tatimore të pa mbledhura për 2363 subjekteve me vlerë prej 130,323 mijë lekë, 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” me ndryshime, duke ndjekur rrugët e mëposhtme:
a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipas nenit
90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës
siguruese (për mjetet) dhe në ZVRPP (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr.
9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë” me ndryshime.
c- Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Drejtoria e Tatimeve, Tarifave Vendore
dhe Mbledhjes së të Ardhurave, të angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar
në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një
shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.
d- Dhe në se edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në
vite nga ana e Drejtorisë së Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhuravedhe
Drejtoria Juridike, të marrin masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre
masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, miratuar
me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i
taksave dhe tatimeve.
Ndikimi i lartë
Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u konstatua se në fund të
periudhës datë 31.12.2017, janë gjithsej 10596 familje debitorë për vlerën e detyrimit prej
75,657,958 lekë (për taksë toke në vlerën 46,160,528 lekë, për taksë ndërtese në vlerën
16,270,955 lekë, për taksë trualli në vlerën 1,887,551 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën
11,338,924 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit
dhe Financës, Drejtoria e Koordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve të marrë masa
dhe të kërkojë arkëtimin debitorëve për 10596 familje të vlerës 75,657,958 lekë, sipas të
dhënave të Gjendjes Civile, duke dërguar njoftim vlerësimet abonentëve familjarë me postë,
për:
-Taksë toke në vlerën 46,160,528 lekë;
-Taksë ndërtese në vlerën 16,270,955 lekë;
-Taksë trualli në vlerën 1,887,551 lekë;
-Tarifa shërbimi në vlerën 11,338,924 lekë.
Ndikimi i lartë
IV. GJETJET DHE REKOMANDIMET
A.1.Testimi i funksionimit të kontrolleve kryesore të entitetit, përfshirë zbatimin e
kuadrit rregullator për menaxhimin financiar dhe kontrollin.
I. Mjedisi i kontrollit
Politika dhe praktika e burimeve njerëzore nuk garanton ruajtjen dhe zhvillimin profesional të
stafit, pasi nuk ka përcaktim të nivelin aktual profesional të secilit punonjës, ku të
identifikohen aftësitë që mungojnë dhe të përcaktohet nevoja që ka secili për trajnim, për
plotësimin, përditësimin dhe thellimin e njohurive në lidhje me detyrat konkrete që kryen,
sidomos për stafin e ri, por jo vetëm.
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Për të gjithë periudhën 2016-2018 nuk janë realizuar trajnime për stafin.
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:
- kërkesat e nenit 20, pika (ç), të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin”;
- kërkesat e rregullores së brendshme të Bashkisë Elbasan, kapitulli “Për organizimin dhe
funksionimin e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Organizative”, rubrika - Detyrat e
Drejtorit të Drejtorisë së Përgjithshëm të Shërbimeve Organizative dhe rubrika – Detyrat e
Drejtorit të Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve Njerëzore.
Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi z. B. Ç. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së
Përgjithshme të Shërbimeve Organizative, znj. E. S. (Sh.), me detyrë Drejtor i Drejtorisë së
Administratës dhe Burimeve Njerëzore. Efekte reale për sa më sipër u konstatuan në
mangësitë e stafit për njohjen dhe zbatimin e kërkesave të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Manualin në zbatim të këtij ligji.
-Për periudhën 3 vjeçare 2016-2018 në Bashkinë Elbasan kanë ndërprerë marrëdhëniet e
punës 81 punonjës (të nivelit specialist e lartë), me detyra të ndryshme, të cilët përpara
largimit nuk kanë bërë dorëzimin e detyrës me procesverbal (dorëzimin e dosjeve shkresore,
elektronike, pra të gjithë punës së krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion). Këto
veprime nuk garantojnë ruajtjen e bazës së të dhënave, informacionit dhe punës shkresore dhe
elektronike të krijuar në institucion, krijojnë vështirësi për vazhdimësinë e punës së kryer
dhe transmetimin e saj nga një punonjës te tjetri. Nuk janë hartuar rregulla të shkruara për
detyrimin që kanë punonjësit për dorëzimin e detyrës në rastin e ndërprerjes së
marrëdhënieve të punës, si dhe për detyrimin që kanë strukturat përkatëse të institucionit për
ndjekjen e këtij procesi (shërbimet , burimet njerëzore, financa etj).
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:
-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik”, pika 13;
-VKM nr. 360, datë 14.07.2000 ”Për lirimin nga shërbimi civil”, pikat 19, 20 dhe 21
”Dorëzimi i detyrës”;
-VKM nr. 171, datë 26.03.2014 ”Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të
nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”;
-Ligjin nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodit te Punës te Republikës se Shqipërisë” i ndryshuar,
nenin 25 “Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit.
Theksojmë se edhe pse ga ana formale nuk ka një kuadër rregullash të shkruara për dorëzimin
e detyrës, në praktikë gjatë auditimit nuk u konstatuan efekte reale negative të cilat të kenë si
bazë mos dorëzimin e detyrës. Gjithashtu edhe gjatë intervistimit, nga raportimi verbal i
nëpunësit autorizues dhe menaxherve të tjerë kryesor të institucionit deklarohet se përpara
largimit secili punonjës praktikisht ka bërë dorëzimin e detyrës të punonjësi zëvendësues, apo
tek eprori i tij direkt kur nuk është bërë menjëherë zëvendësimi, por kjo gjë nuk është
dokumentuar.
II. Menaxhimi i riskut
Strategjia e rrisqeve është hartuar vetëm nga drejtoria e përgjithshme e planifikimit të të
ardhurave, aseteve, buxhetit dhe financës. Ky regjistër ka nevojë të rishikohet në
parashikimin më të saktë të rrisqeve që rrëzikojnë realizimin e të ardhurave, ruajtjen e aseteve
etj. Drejtori të tjera të institucionit nuk kanë hartuar regjistër rrisku. Për këtë kanë përgjegjësi
drejtorët e drejtorive përkatëse.
Në zbatim të ligjit 10296 të MFK nga titullari me urdhrin nr. 860, datë 09.10.2015 është
ngritur grupi për menaxhimin strategjik (GMS), i cili kryesohet nga zv.kryetari i bashkisë.
Nga auditimi nuk konstatohen aktivitet i dokumentuar i GMS.
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Nga nëpunësi autorizues nuk janë përcaktuar rregulla të shkruara për stafin në lidhje me
ruajtjen, mbrojtjen e nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve, për parandalimin e mashtrimit
dhe të parregullsive, në kundërshtim me kërkesat e nenin 8, pika 8, germa (ç), nenit 21 të
ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Pavarësisht sa më lart, nga intervistimi i stafit deklarohet se në mënyrë jo formale, prej tyre
dhe titullarit diskutohen të gjitha problematikat të cilat rrëzikojnë realizimin e objektivave të
njësisë vendore. Pas diskutimit të tyre nxirren konkluzione për menaxhimin dhe minimizimin
e rrisqeve.
III. Veprimtaritë e kontrollit
Nga auditimi konstatohet se ndarja e detyrave në fushën e dhënies së autorizimit është bërë
në atë formë që nuk lejon mundësinë që i njëjti punonjës të jetë përgjegjës në të njëjtën kohë
për propozimin, miratimin, zbatimin, kontabilitetin dhe kontrollin.
Dokumenti i gjurmës së auditimit dhe harta (lista) e proceset kryesore të punës që kryhen në
bashki, është hartuar vetëm nga drejtoria e përgjithshme të planifikimit të të ardhurave,
aseteve, buxhetit dhe financës, por jo nga drejtoritë e tjera, veprim në kundërshtim me nenin
nr. 16 të ligjit 10296, datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Nga titullari janë nxjerrë disa vendime për delegim kompetencash., të cilat janë kryer brenda
hapësirës ligjore. Delegimi i kompetencave është një stil menazherial pozitiv, pasi i jep
mundësi titullarit të përqendrohet në problematikat dhe strategjitë themelore të institucionit.
IV. Informimi dhe komunikimi
Informacioni është baza e komunikimit që nevojitet për kryerjen me efektivitet të detyrave.
Në institucion janë hartuar rregulla për mbledhjen dhe përhapjen e një informacioni të vërtetë
dhe të besueshëm në një format të përshtatshëm, brenda afateve të duhura. Për këtë janë
hartuar edhe adresat zyrtare elektronike për punonjësit nëpërmjet të cilave bëhet shkëmbimi i
informacionit.
Konstatohet se në mënyrë shkresore nuk janë përcaktuar rregulla për afatet për deklarimin
për secilin nivel menaxherial, llojet e deklaratave që i dorëzohen titullarit nga menaxherët
kryesor, shpeshtësia e këtyre raportimeve (raporte ditore, javore, mujore, tre mujore etj.), në
mënyrë që të vlerësohet dhe të mbikëqyret efiçenca dhe efektiviteti i veprimtarive të secilit
sektor, veprime këto në kundërshtim me kërkesat e të nenit 23 të ligjit 10296 datë 08.07.2010
për MFK. Nuk ka të përcaktuar në detyrat e asnjë menaxheri se çfarë raportesh duhet të
përgatisë për Titullarin dhe në çfarë intervali kohe duhet ti përgatisë (shpeshtësia e tyre).
Nga intervistimi stafit në mënyrë verbale deklarohet se kjo veprimtari në institucion kryhet në
mënyrë periodike, ditore, javore etj., dhe për këtë nga stafi përgatiten deklaratat e nevojshme
bazuar ne situatën konkrete dhe kërkesën e titullarit.
V. Monitorimi
Deklarata për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm dhe raporti vjetor për vitin 2016
dhe 2017 është hartuar brenda afateve ligjore, përkatësisht në datën 27.02.2017 dhe në datën
21.02.2018. Në këto deklarata janë plotësuar me vlerësime përkatëse pyetësorët e
vetëvlerësimit. Nga shqyrtimi i informacionit që paraqet raporti vjetor mbi cilësinë dhe
gjendjen e kontrollit të brendshëm konstatohet se kjo deklaratë nuk është plotësuar në
përputhje me kërkesat e udhëzimit nr. 28, datë 15.12.2011 të Ministrit të Financave “Mbi
paraqitjen e deklaratës dhe raportit vjetor për cilësinë e sistemit të kontrollit të brendshëm në
njësitë publike”, shtojca nr. 2, pasi raporti vjetor nuk identifikon pikat e forta dhe të dobëta të
këtij sistemi dhe nuk merrë si duhet në analizë pesë komponentët e MFK, mjedisin e
kontrollit, menaxhimin e riskut, aktivitetet e kontrollit, informimin dhe komunikimin,
monitorimin, si dhe nuk jep mjaftueshëm rekomandime për përmirësim e mangësive që ka
paraqitur sistemi i kontrollit të brendshëm nga njeri vit në tjetrin. Në këtë përfundim dilet mbi
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faktin se mangësitë e mësipërme të konstatuara gjatë audititmit, nuk janë identifikuar dhe
trajtuar nga drejtuesit e Bashkisë Elbasan në deklaratën për cilësinë e sistemit të kontrollit të
brendshëm dhe raportin vjetor, për asnjë vit.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që: nuk është ngritur një sistem i plotë i kontrollit të
brendshëm dhe menaxhimit financiar, pasi nuk ka një paketë të plotë rregullash të shkruara
për të gjithë elementët e këtij sistemi. Ka mangësi nga stafi në njohjen e kërkesave të ligjit
10296 datë 08.07.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe Manualit për zbatimin
e ligjit të mësipërm.
Veprimet e mësipërme bien në kundërshtim me: kërkesat e nenit 8, pika 8, germa (ç), nenit 9,
nenit 10, nenit 11, nenit 16, nenit 18, pika 1, nenet 20 -24, të ligjit 10296, datë 08.07.2010
“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, kërkesat e rregullores së brendshme të Bashkisë
Elbasan.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: z. K. Xh. me detyrë
zv./Kryetar i Bashkisë, në cilësinë e nëpunësit autorizues për menaxhimin financiar dhe
kontrollin, z. B. Ç. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve
Organizative, znj. E. S. (Sh.), me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Administratës dhe Burimeve
Njerëzore. Gjithashtu përgjegjësi kanë edhe menaxherët kryesor në nivel drejtor i
përgjithshëm, drejtor drejtorie në Bashkinë Elbasan.
(Për sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.7, datë 23.11.2018)
A.2. Saktësia e veprimeve rregulluese dhe mbyllëse për paraqitjen e pasqyrave
financiare
Është plotësuar bilanci si dhe pasqyrat anekse të tij. Aktivi dhe pasivi i bilancit është i
kundruar. Pasqyrat anekse rakordojnë me aktivin dhe pasivin e bilancit për llogaritë analoge.
Pasqyra e shpenzimeve të ushtrimit dhe pasqyra e të ardhurave të ushtrimit kuadrojnë me aktrakordimet me thesarin për shpenzimet dhe për të ardhurat. Gjithashtu gjendjet e llogarive në
pasqyrën e lëvizjeve në “CASH” rakordojnë me akt-rakordimet me thesarin. Gjendja e
llogarisë “Teprica në mbyllje të ushtrimit” është e barabartë me gjendjen e llogarisë 520
“Disponibilitete në thesar” në aktivin e bilancit.
Kontabiliteti është azhurnuar në ditarë të mbajtura në mënyrë manuale dhe me programin
Excel dhe nuk është azhurnuar me ndonjë program të veçantë finance. Janë plotësuar ditarët e
kontabilitetit dhe përmbledhja e llogarive vjetore, janë të kuadruar ditarët dhe centralizatori.
Për mbylljen e llogarive në fund të periudhave ushtrimore, nuk u konstatuan veprime të
gabuara duke kryer azhurnimet. Veprimet e kryera dhe të regjistruara në ditarët përkatës të
llogarive janë në përputhje me kërkesat e përcaktuara në Vendimin të Këshillit të Ministrave
Nr.248 datë 10.04.1998 “Plani kontabël për institucionet buxhetore”, i ndryshuar me VKM
nr. 25, datë 20.01.2001, Udhëzimin e Ministrit të Financave nr. 14, datë 28.12.2006 “Për
përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore të vitit 2006 për institucionet
qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre si dhe të njësive të
menaxhimit / zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorë të huaj”, të ndryshuar.
Viti 2016.
Aktivi i Bilancit:
Gjendja e llogarisë 202-230 “Aktivet e Qëndrueshme të patrupëzuara” për vitin 2016,
paraqitet në vlerën 66.545.449 lekë, e cila përfaqëson vlerat e studim projektimeve për
investime në vite. Shuma e mësipërme 66.545.449 lekë i përkasin llogarisë 202 “Studime dhe
kërkime.
Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën 27,781,915
lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të trashëguara
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nga 12 ish Komunat të cilat janë përthithur nga Bashkia Elbasan. Kurse vlera prej
38,763,534 lekë i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluar e në vijim
të Bashkisë Elbasan.
Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të
përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit. Në këtë rast, pasqyrat financiare, nuk
pasqyrojnë me vërtetësi gjendjen e aktiveve, në kundërshtim me kërkesat e ligjin nr. 9228,
datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2, datë 08.05.2003
“Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”,
nën pika “b”.
-Gjendja në llogarinë sintetike “Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara” paraqitet, për vitin
2015 në vlerën 4,359,538,516.75 lekë. Për vitin 2016 gjendja paraqitet në vlerën
4,073,247,097.71 lekë me një pakësim nga viti 2015 në 286,291,419.04 lekë. Këto
ndryshime të detajuara janë të pasqyruara sipas llogarive të mëposhtme:
-Gjendja ne llogarinë 210 “Toka,troje,terrene”për vitin 2015, paraqitet me vlerën
396,743,437 lekë, ndërsa me 31.12.2016 gjendje e llogarisë 210 rezulton 425,473,302 leke
me një rritje 1.07 herë.
-Gjendja e llogarisë 211 “Pyje, kullota, plantacione” trashëguar nga ish komunat nuk ka
ndryshuar me një vlere 42,308,036 leke për të dyja vitet.
-Gjendja në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione” për vitin 2015, paraqitet në vlerën
1,262,869,733 lekë, ndërsa më 31.12.2016, gjendja e llogarisë 212 ”Ndërtime dhe
Konstruksione rezulton 750,630,646 lekë me një pakësim prej 512,239,087 leke, i cili vjen si
pasoje e transferimit të vlerës se ndërtesave të shkollave Qendrës Ekonomike të Arsimit, të
marra nga ish komunat.
Gjendja në llogarinë 213 “Rrugë, rrjete vepra ujore” në vitin 2015, paraqitet në vlerën
2,223,714,692 lekë, ndërsa më 31.12.2016, gjendja e llogarie rezulton 2,455,719,520 lekë me
një rritje prej 1,1 herë.
- Gjendja e llogarisë 214 “instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në fund të vitit
2015, paraqitet në vlerën 67,016,748 lekë dhe në fund të vitit 2016 ka rezultuar në vlerën
83,181,698.68 leke ,me një rritje prej 1,24 herë.
-Gjendja e llogarisë 215“Mjete transporti” në fund të vitit 2015 paraqitet për 92,119,535 lekë
dhe në fund të vitit 2016 paraqitet në vlerën 6,041,065 lekë me një paksim prej 86,078,470
leke, i cili vjen kga transferimi i te gjitha mjeteve te transportit të bashkisë në Agjensinë e
Shërbimeve Publike. Vlera e mbetur përfaqëson mjetet SHMZSH.
-Gjendja e llogarisë 218“Inventar ekonomik”, në fund të vitit 2015 gjendja e kësaj llogarie
në bilanc, paraqitet në vlerën 162,122,849.40 lekë dhe më 31.12.2016, ka rezultuar në
shumën prej 72,004,226 lekë, me një pakësim në vlerën 90,118,623.4 lekë, i cili vjen nga
transferimi i inventarit ekonomit të shkollave të marra nga ish komunat, në QEA.
-Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” në fund të vitit 2015 paraqitet në vlerën 7,854,273.33 lekë
më 31.12,2016 gjendja rezulton në vlerën 6,379,085.22 lekë me pakësim prej 1,475,188.11
lekë.
-Ndryshimet në gjendjen e llogarisë 32 “Objekte inventari” në Aktivet Qarkulluese në fund të
viteve 2015 paraqitet me një tepricë në vlerën 37,530,246.40 lekë dhe më 31.12. 2016
paraqitet me vlerë 15,473,581.60 lekë me pakësim në vlerën 22,056,664.80 lekë, i cili vjen
nga transferimi i inventarit të imët të shkollave nga ish komunat, QEA.
-Llogaritë e klasës katër në debit të tyre paraqiten për shumën 150,999,625 për vitin 2015
lekë dhe në vitin 2016 në vlerën 170,703,597 lekë.
-Llogaria 468 e cila rezulton me 68,187,004 lekë për vitin 2015 dhe 79,184,500 lekë në fund
të vitit 2016, e analizuar sipas njësive administrative. Bashkia Elbasan për vlerën 51,684,086
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lekë, ish komuna Funar për vlerë 93,912 lekë, ish komuna Bradashesh, për vlerën 26,281,074
lekë, ish komuna Shirgjan për vlerën 11,000 lekë, ish komuna Zavalinë për vlerën 500 lekë,
ish komuna Gjergjan për vlerën 402,672 leke, ish komuna Gjinar për vlerën 711,256 lekë.
-Llogaria 4342 Të tjera operacione me shtetin (debitorë) në vitin 2015 ka pasur një gjendje
82,065,721 lekë dhe në 31.12.2016 është paraqitur me gjendje 90,778,197 lekë, me një rritje
prej 1,1 herë.
-Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në fund të vitit 2015 paraqitet në vlerën
309,158,787 lekë dhe përfaqëson vlerën e fondeve që trashëgohen për vitin 2016, ndërkohë
që më 31.12.2016, ka rezultuar për shumën 203,804,268.04 lekë e që përfaqëson vlerën e
fondeve që trashëgohen në vitin e ardhshëm.
-Gjendja e llogarisë 532 “Letra me vlere”në fund të vitit 2015 paraqitet në vlerën 5,762,450
lekë dhe në fund të vitit 2016 me një vlerë 7,669,800 lekë e cila përfaqëson totalin e shumës
së letrave me vlere në arkën e bashkisë, në datën 31.12.2016.
-Gjendja e llogarisë 56 “Llogari në organizma krediti” në fund të vitit 2015 paraqitet me
vlerën 495,061,493.22 lekë dhe në fund të vitit 2016 me vlerën 495,298,267.62 lekë, e cila
përfaqëson detyrimin e pashlyer të kredisë në 31.12.2016, që paraqitet në pasiv të bilancit në
llogarinë 16 “Huamarrje të brendshme dhe të ngjashme”
Pasivi i Bilancit:
Gjendja e fondeve të veta më 31.12.2015 sipas bilancit kontabël rezulton 4,445,707,741.08
lekë dhe në 31.12.2016 rezulton 4,121,823,497.93 lekë.
Sipas të dhënave të bilancit në pikën II-të “Detyrimet afatshkurta” paraqiten në fund të vitit
2015 për vlerën 360,429,633 lekë dhe në fund të vitit 2016 për vlerën 364,291,571 lekë, nga
të cilat konstatohet se :
-Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura më to”, më 31.12.2015 paraqitet me një
vlerë prej 183,226,749 lekë e cila përbëhet nga fatura të papaguara për muajin dhjetor energji,
telefon,ujë nga ana e bashkisë Elbasan si dhe detyrime te tjera për shpenzime operative
(llogaria ekonomike 401),me burim likuidimit shpenzimet operative (llogaria ekonomike
602), gjithashtu në këtë shumë janë të përfshira dhe detyrimet e pa likujduara për investime
(llogaria ekonomike 404) me burim likuidim fondet për investime (llogaria ekonomike 231)
dhe në vitin 2016 paraqitet me një vlerë prej 216,936,729 lekë.
-Gjendja e llogarisë 42 “Personeli e llogari të lidhura me to”, më 31.12.2015 paraqet në kredi
të sajë një shumë prej 29,699,536 lekë dhe më 31.12.2016 paraqitet me një vlerë 21,311,489
lekë .
-Gjendja e llogarisë 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim-taksa”, më 31.12.2015 paraqitet në
vlerën 1,753,286 lekë, dhe në 31.12.2016 në vlerën 1,567,035 lekë.
-Në llogarinë nr. 4341, më 31.2.2015, “Të tjera operacione me shtetin (kreditorë)”, më
31.12.2015 paraqitet në kredi të sajë, pasiv të bilancit për shumën 3,170,050 lekë dhe më
31.12.2016 paraqet një gjendje prej 2,400,600 lekë.
-Llogaria 435-436 “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” paraqesin detyrimet për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore të pa derdhura të muajit dhjetor të vitit ushtrimor 2015 në
shumën 9,770,101 lekë dhe për vitin 2016 paraqitet në masën 7,258,100 lekë.
-Në pasiv të bilancit për vlerën 61,283,607 lekë më 31.12.2015 rezulton e evidentuar në
llogarinë nr.466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” e që përfaqësojnë detyrime të Bashkisë ndaj
subjekteve të ndryshme. Për vitin 2016 kjo llogari paraqitet në vlerën 29,623,018 lekë.
-Në pasiv të bilancit për vlerën 71,526,304 lekë për vitin 2015 rezulton llogaria 467
“Kreditorë të ndryshëm” si kundërparti e llogarisë nr.468 në aktiv të bilancit, për vitin 2016
kjo llogari rezulton për vlerën 85,194,600 lekë.
Viti 2017.
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Aktivi i Bilancit:
-Gjendja e llogarisë 202-230 “Aktivet e Qëndrueshme të patrupëzuara” për vitin 2017,
paraqitet në vlerën 66.545.449 lekë, e cila përfaqëson vlerat e studim projektimeve për
investime në vite. Shuma e mësipërme 66.545.449 lekë i përkasin llogarisë 202 “Studime dhe
kërkime. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se disa studime e projektime në vlerën
27,781,915 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluara dhe të
trashëguara nga 12 ish Komunat të cilat janë përthithur nga Bashkia Elbasan. Kurse vlera
prej 38,763,534 lekë i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e kaluar e në
vijim të Bashkisë Elbasan. Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në llogaritë
përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit. Në këtë rast, pasqyrat
financiare, nuk pasqyrojnë me vërtetësi gjendjen e aktiveve, në kundërshtim me kërkesat e
ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe UKM nr. 2,
datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”.
-Gjendja në llogarinë sintetike “Aktivet e Qëndrueshme të Trupëzuara” paraqitet, për vitin
2016 në vlerën 4,073,247,097.71 lekë, për vitin 2017 gjendja paraqitet në vlerën
3,862,673,698.59 lekë, me një pakësim nga viti 2016 në 210,573,399.12 lekë. Këto
ndryshime të detajuara janë të pasqyruara sipas llogarive të mëposhtme:
-Gjendja e llogarisë 210 “Toka,troje, terrene”për vitin 2016, paraqitet me vlerën 425,473,302
lekë, ndërsa më 31.12.2017, rezulton 448,595,399.83 lekë me rritje 1.05 herë.
-Gjendja e llogarisë 211 “Pyje,kullota,plantacione” trashëguar nga ish komunat në vitin 2016
paraqitet me një vlerë 42,308,036 lekë në vitin 2017 kjo llogari ka një vlerë 42,210,036 lekë,
pakësuar me një vlerë 98,000 lekë.
-Gjendja në llogarinë 212 “Ndërtime e konstruksione” për vitin 2016, paraqitet në vlerën
750,630,646 lekë, ndërsa më 31.12.2017, gjendja e llogarisë 212 ”Ndërtime dhe
Konstruksione rezulton 750,625,377 lekë.
Gjendja në llogarinë 213“Rrugë, rrjete vepra ujore” në vitin 2016, paraqitet në vlerën
2,455,719,520 lekë, ndërsa më 31.12.2017, gjendja e llogarie rezulton 2,456,286,520 lekë.
Gjendja e llogarisë 214 “instalime teknike, makineri, pajisje, vegla pune” në fund të vitit
2016, paraqitet në vlerën 83,181,698.68 lekë dhe në fund të vitit 2017 ka rezultuar në vlerën
110,240,320.68 lekë ,me një rritje prej 1,33 herë.
Gjendja e llogarisë 215“Mjete transporti” në fund të vitit 2016 paraqitet në vlerën 6,041,065
lekë dhe po me të njëjtën vlerë paraqitet dhe në fund të vitit 2017 e cila përfaqëson mjetet
SHMZSH.
-Gjendja e llogarisë 218“Inventar ekonomik”, në fund të vitit 2016 gjendja e kësaj llogarie
në bilanc, paraqitet në vlerën 72,004,226 lekë dhe më 31.12.2017, ka rezultuar në shumën
prej 59,839,465.9 lekë, me një pakësim në vlerën 12,464,760.10 lekë.
-Gjendja e llogarisë 31 “Materiale” në fund të vitit 2016 paraqitet në vlerën 6,379,085.22 lekë
më 31.12,2017 gjendja rezulton në shumën 5,081,501.02 lekë me një pakësim për vlerën
1,297,584.20 lekë.
-Ndryshimet në gjendjen e llogarisë 32 “Objekte inventari” në Aktivet Qarkulluese në fund të
viteve 2016 paraqitet me një tepricë në vlerën 15,473,581.6 lekë dhe më 31.12. 2017
paraqitet me vlerë 10,347,890.07 lekë me një pakësim në vlerën 5,125,691.53 lekë.
-Llogaritë e klasës katër në debit të tyre paraqiten për shumën 170,703,597 për vitin 2016
lekë dhe në vitin 2017 në vlerën 197,938,421 lekë.
-Llogaria 468 e cila rezulton me 79,184,500 lekë për vitin 2016 dhe 76,719,455 lekë në
fund të vitit 2017.
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Shuma e debitorëve në 31.12.2017, paraqitet sipas njësive administrative, Bashkia Elbasan
për vlerën 49,219,041lekë, ish komuna Funar për vlerë 93,912 lekë, ish komuna Bradashesh,
për vlerën 26,281,074 lekë, ish komuna Shirgjan për vlerën 11,000 lekë, ish komuna Zavaline
për vlerën 500 lekë, ish komuna Gjergjan per vleren 402672 leke, ish komuna Gjinar per
vleren 711256 leke.
-Llogaria 4342 Të tjera operacione me shtetin (debitorë) në vitin 2016 ka pasur një gjendje
90,778,197 lekë dhe në 31.12.2017 paraqitet me gjendje në vlerën 120,478,455 lekë, me një
rritje prej 1.3 herë.
-Gjendja e llogarisë 520 “Disponibilitete në thesar” në fund të vitit 2016 paraqitet në vlerën
203,804,268.04 lekë dhe përfaqëson vlerën e fondeve që trashëgohen për vitin 2017,
ndërkohë që më 31.12.2016, ka rezultuar për shumën 336,776,490.93 lekë e që përfaqëson
vlerën e fondeve që trashëgohen në vitin e ardhshëm.
-Gjendja e llogarisë 532 “Letra me vlere” në fund të vitit 2016 paraqitet me vlerën 7,669,800
lekë dhe në fund të vitit 2017 në vlerën 19,582,600 lekë e cila përfaqëson totalin e shumës së
letrave me vlerë më 31.12.2017.
-Gjendja e llogarisë 56 “Llogari ne organizma krediti” në fund të vitit 2016 paraqitet me
vlerën 495,298,267.62 lekë dhe në fund të vitit 2017 me vlerën 479,201,814.85 lekë, e cila
përfaqëson detyrimin e kredisë së pashlyer në fund të vitit 2017 dhe paraqitet në pasiv të
bilancit në llogarinë 16 “Huamarrje e brendshme dhe të ngjashme”.
Pasivi i Bilancit:
Gjendja e fondeve të veta më 31.12.2016 sipas bilancit kontabël rezulton në vlerën
4,121,823,497.93 lekë dhe më 31.12.2017 rezulton 3,902,212,332.68 lekë.
Sipas të dhënave të bilancit në pikën II-të “Detyrimet afatshkurta” paraqiten në fund të vitit
2016 për vlerën 364,291,571 lekë dhe në fund të vitit 2017, për vlerën 533,154,828 lekë, nga
të cilat konstatohet se :
-Llogaria 401-408 “Furnitorë e llogari të lidhura më to”, më 31.12.2016 paraqitet me një
vlerë prej 216,936,729 lekë e cila përbëhet nga fatura të papaguara për muajin dhjetor energji,
telefon,ujë nga ana e bashkisë Elbasan si dhe detyrime të tjera për shpenzime operative
(llogaria ekonomike 401), me burim likuidimit shpenzimet operative (llogaria ekonomike
602), gjithashtu në këtë shumë janë të përfshira dhe detyrimet e pa likuiduara për investime
(llogaria ekonomike 404) me burim likuidim fondet për investime (llogaria ekonomike 231)
dhe në vitin 2017 paraqitet me një vlerë prej 334,486,127 lekë.
-Gjendja e llogarisë 42 “Personeli e llogari të lidhura me to”, më 31.12.2016 paraqet në kredi
të sajë një shumë prej 21,311,489 lekë dhe më 31.12.2017 paraqitet me një vlerë 22,819,647
lekë .
-Gjendja e llogarisë 431 “Detyrime ndaj shtetit për tatim-taksa”, më 31.12.2016 paraqitet në
vlerën 1,567,035 lekë, dhe në 31.12.2017 në vlerën 1,808,458 lekë.
-Në llogarinë nr. 4341, më 31.12.2016, “Të tjera operacione me shtetin(kreditorë)”, më
31.12.2016 paraqitet në kredi të sajë, pasiv të bilancit për shumën 2,400,600 lekë dhe më
31.12.2017 paraqet një gjendje prej 2,077,050 lekë.
-Llogaria 435-436 “Sigurime shoqërore dhe shëndetësore” paraqesin detyrimet për sigurimet
shoqërore dhe shëndetësore të pa derdhura të muajit dhjetor të vitit ushtrimor 2016 në
shumën 7,258,100 lekë dhe për vitin 2017 paraqitet në vlerën 7,792,195 lekë.
-Në pasiv të bilancit për vlerën 29,623,018 lekë me 31.12.2016 rezulton e evidentuar në
llogarinë nr.466 “Kreditorë për mjete në ruajtje” e që përfaqësojnë detyrime të Bashkisë ndaj
subjekteve të ndryshme. Për vitin 2017 kjo llogari paraqitet në vlerën 69,205,446 lekë.
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-Në pasiv të bilancit për 85,194,600 lekë për vitin 2016 rezulton llogaria 467 “Kreditore të
ndryshëm” si kundërpari e llogarisë 468 në aktiv të bilancit, për vitin 2017 kjo llogari
rezulton për vlerën 94,965,905 lekë.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
Gjendja e llogarisë 202-230 “Aktivet e Qëndrueshme të patrupëzuara” për vitin 2017,
paraqitet në vlerën 66.545.449 lekë, e cila përfaqëson vlerat e studim projektimeve për
investime në vite, shuma e mësipërme në vlerën 66,545,449 lekë i përkasin llogarisë 202
“Studime dhe kërkime. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se disa studime e projektime
në vlerën 27,781,915 lekë, i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e
kaluara dhe të trashëguara nga 12 ish Komunat të cilat janë përthithur nga Bashkia Elbasan.
Kurse vlera prej 38,763,534 lekë i përkasin investimeve për objekte të përfunduara në vitet e
kaluar e në vijim të Bashkisë Elbasan. Vlera e këtyre objekteve, duhej të ishte sistemuar në
llogaritë përkatëse të investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit. Në këtë rast,
pasqyrat financiare, nuk pasqyrojnë me vërtetësi gjendjen e aktiveve, në kundërshtim me
kërkesat e ligjin nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare“ dhe
UKM nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të
ndërtimit”, i ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”.
Titulli Gjetjes
Situata:
Kriteri

Ndikimi/Efekti
Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

-Mos sistemim i llogarive kontabile të pasqyrave financiare..
-Vlera e llogarisë nr.202 nuk është sistemuar në llogaritë përkatëse të investimit të
përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit.
-Ligji nr. 9228, datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, -UKM nr. 2,
datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos së punimeve të ndërtimit”, i
ndryshuar, pika “c”, nën pika “b”.
-Mos pasqyrim i saktë dhe me vërtetësi i gjendjes së aktiveve.
-Moszbatim i kërkesave ligjore.
-E ulët.
-Të merren masa nga Bashkia Elbasan, Drejtoria e Financës, që të zbatohen procedurat
ligjore për sistemimin e llogarisë nr.202 studime e projektime.

Gjendja e llogarive vjetore të aktivit dha pasivit të bilancit në fund të vitit 2016 dhe në fund të
vitit 2017 paraqiten në aneksin nr.1, bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
-Për Inventarizimet e aktiveve Bashkia Elbasan.
Viti 2016.
Sipas dokumentacionit të paraqitur nga Drejtoria e financës, Bashkia Elbasan, për kryerjen e
inventarizimit fizik të pasurisë shtetërore, rezulton se nga ana e titullarit janë nxjerrë urdhrat
për krijimin e komisionit të inventarizimit si dhe urdhri për krijimin e komisionit të vlerësimit
të aktiveve të nxjerrja jashtë përdorimit nga komisionet e inventarizimit.
Nga auditivi i dokumenteve të paraqitur nga Drejtoria e Financës, konstatohet se inventarët
janë kryer në magazinat e institucionit për materialet e inventarit gjendje në magazinë dhe për
materialet objekte inventari që janë në përdorim dhe në ngarkim të personave përgjegjës për
ushtrimin e funksioneve të tyre shtetërore, sipas kartelave personale të magazinës. Gjithashtu
janë kryer dhe inventarët e 12 Njësive Administrative Gjinar,Funar, Tregan, Bradashesh,
Zavalinë, Gjergjan, Papër, Gracen, Labinot Fushë, Labinot Mal, Shirgjan, Shushicë si dhe
inventari i Shërbimi i Mbrojtjes nga Zjarri dhe Shpëtimit (SHMZSH) në administrim të
Bashkisë Elbasan. Të gjitha fletët e inventarit janë të nënshkruara nga personi përgjegjës
material magazinieri i Bashkië dhe nga komisioni i inventarizimit për inventarët e kryera në
magazinë, kurse për fletët e inventarit të kryera në godinat e Bashkisë dhe Njësitë
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Administrative janë të nënshkruara nga personi përgjegjës material dhe komisioni i
inventarizimit i caktuar nga titullari i Bashkisë.
Sipas urdhrave të kryetarit të Bashkisë janë ngritur komisionet përkatëse për kryerjen e
inventarizimeve për aktivet të cilat janë pasqyruar në fletët e inventarit. Gjatë inventarizimit
të aktiveve janë krahasuar gjendja fizike e tyre me gjendjen kontabële nga ku rezultoi që disa
prej aktiveve të dalin për jashtë përdorimit, ndërsa për pjesën tjetër të aktiveve të mos ketë
mungesa të tyre, rezultat i paraqitur nga komisioni përkatës në proces verbalet.
Nga komisionet e inventarizimeve është përgatitur relacioni me nr.7894/17, datë 30.12.2016
dhe procesverbalit nr. 7894/1 prot, deri në proces verbalet nr. 7894/16, nga ku i kanë
propozuar Kryetarit të Bashkisë nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve sipas listës
bashkangjitur, në vlerën 13,282,804 lekë dhe 15,873,745 lekë për inventarin e njësive
administrative. Në inventarin e aktiveve të SHMZSH në administrim të Bashkisë Elbasan u
evidentuan për jashtë përdorimit vlera prej 446,741 lekë.
Komisionet e vlerësimit të inventarizimit të aktiveve i kanë propozuar titullarit të Institucionit
që aktivet e përpiluara në procesverbalet e vlerësimit kanë humbur aftësinë e tyre për
përdorim dhe të nxirren jashtë përdorimit. Në njësitë administrative u evidentuan shumë
asete të dëmtuara dhe të amortizuara sidomos kompjutera nga ku duke qenë se sistemet
operative, gjithashtu edhe programet aplikative duke qenë se kanë avancuar nuk ishin më
funksionale. Komisioni i vlerësimit paraqiti relacionin nr.3444/1, datë 09.05.2017 për
inventarin e Bashkisë dhe njësive administrative dhe relacionin nr. 10581 /2, datë 29.12.2016
për Drejtorinë e SHMZSH .
Ndërkohë komisioni i asgjësimit të materialeve të nxjerra jashtë përdorimit, pas vlerësimit të
materialeve sipas procesverbalit të asgjësimit të materialeve nr 3444/3 prot dt 31.05.2017 ka
propozuar se materialet që duhet të asgjësohen, por ka evidentuar që duhet sistemuar në
inventarin e vitit 2017 edhe pse u paraqiten për fletë dalje magazinierit u evidentua se disa
prej tyre nuk i përkisnin më inventarit të Bashkisë, pasi janë transferuar në inventarin e
Qendrës Ekonomike të Arsimit me urdhrin nr. 1230, datë 30.12.2016 të gjitha asetet
shkollore dhe në inventarin e Agjencisë së Shërbimeve Publike, disa prej materialeve që i
përkisnin mjeteve të transportit transferuar në ASHP në vitin 2015, vit kur u morën në
dorëzim ish komunat. Ndërsa komisioni i asgjësimit, ka paraqitur relacionin me nr. 10582/2
dt 30.12.2016. për asgjësimin e asereve të dala për jashtë përdorimit.
Me Informacionin mbi nxjerrjen jashtë përdorimit të aktiveve të Bashkisë Elbasan datë 29
12.2017, Këshilli Bashkiak është informuar për materialet e nxjerra jashtë përdorimit, sipas
fletë daljes së magazinës nr.1, nr.2, nr.3, datë 31.05.2017. Gjithashtu me relacionin nr. 10582
/3, datë 30.12.2016 është informuar Këshilli Bashkiak për materialet e asgjësuara për
SHMZSH-në Elbasan, shoqëruar me fletë daljen nr .49 datë 30.12.2016.
Viti 2017
Sipas dokumentacionit për kryerjen e inventarizimit fizik të pasurisë shtetërore, rezulton se
nga ana e titullarit janë nxjerrë urdhrat për “Krijimin e komisionit të inventarizimit të
aktiveve, materiale të Bashkisë Elbasan për vitin 2017.
Sipas relacionit të datës 03.02.2018 të paraqitur nga zyra e financës dhe kontabilitetit rezultoi
se inventarët janë kryer në magazinat e institucionit për materialet e inventarit gjendje në
magazinë dhe për materialet objekte inventari që janë në përdorim dhe në ngarkim të
personave përgjegjës për ushtrimin e funksioneve të tyre shtetërore, sipas kartelave personale
të magazinës. Gjithashtu janë kryer edhe inventarët e materialeve në ngarkim të SHMZSH në
administrim të Bashkisë Elbasan.
Të gjitha fletët e inventarit janë të nënshkruara nga personi përgjegjës material që është
magazinieri përkatës dhe nga komisioni i inventarizimit, për inventarët e kryera në
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magazinë, kurse për fletët e inventarëve të kryera në godina, në Njësitë Administrative dhe në
godinat e SHMZSH janë të nënshkruara nga personi përgjegjës material dhe komisioni i
inventarizimit i caktuar nga titullari i Bashkisë.
Sipas urdhrave të kryetarit të Bashkisë janë ngritur komisionet përkatëse për kryerjen e
inventarizimeve për aktivet të cilat janë pasqyruar në fletët e inventarit. Gjatë inventarizimit
të aktiveve janë krahasuar gjendja fizike e tyre me gjendjen kontabile për të cilat janë
evidentuar disa asete për të cilat është lënë për të kryer sistemime dhe stornime. Këto
ndryshime duhet të kryheshin në inventaret e Njësive Administrative. Nga komisioni i
inventarizimeve është përgatitur relacioni me nr.10220/17, prot. datë 03.04.2017, shoqëruar
me procesverbalet nr. 10220/1, prot, datë 03.01.2018 deri te proces verbalet nr. 10220/16,
datë 12.01.2018 i kanë propozuar Kryetarit të Bashkisë disa sistemime, të cilat janë
evidentuar në kontabilitet nga Drejtoria e Financës në pasqyrat financiare viti 2017. Nuk pati
propozime për jashtë përdorimit në inventarin e Bashkise për vitin 2017. Ndërsa në
inventarët e kryer për materialet në ngarkim të SHMZSH-së Bashkia Elbasan u paraqitën
proces verbalet për inventarizimin nga komisioni përkatës.
Komisioni i vlerësimit të inventarizimit të aktiveve i propozon titullarit të Institucionit që
aktivet e përpiluara në procesverbalet e vlerësimit kanë humbur aftësinë e tyre për përdorim
dhe të nxirren jashtë përdorimit, të paraqitur në relacionin nr. 10124 prot datë 27.12.2017.
Ndërkohë komisioni i asgjësimit të materialeve të nxjerra jashtë përdorimi, pas vlerësimit të
materialeve sipas relacionit të asgjësimit të materialeve nr.10212 prot datë 29.12.2017 kanë
propozuar se materialet të cilat u evidentuan duhet të asgjësohen, Kryetari ka miratuar
nxjerrjen jashtë përdorimit të materialeve me vlerë 347 182 lekë, sipas fletë daljes së
magazinës nr. 3, datë 29.12.2017: Këshilli Bashkiak është njoftuar me Relacionin nr.
10212/3 dt 29.12.2017.
Pra inventarizimi i pasurisë së institucionit është kryer i plotë, çka tregon se janë zbatuar
kërkesat e ligjit nr. 9228 datë 29.04.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare”, neni
7, “Inventari i aktiveve dhe detyrimeve” pika 1. Kjo tregon se pasqyrat financiare janë reale
dhe pasqyrojnë vërtetësinë dhe besueshmërinë e tyre në bilancin e periudhës ushtrimore të
vitit 2016 dhe vitit 2017.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
Inventarizimi fizik i aktiveve të Bashkisë Elbasan është kryer me urdhër të titullarit të
institucionit për krijimin e komisioneve të inventarizimit, ka dalë urdhri për krijimin e
komisionit të vlerësimit të aktiveve të nxjerrja jashtë përdorimit nga komisionet e
inventarizimit si dhe urdhri për ngritjen e komisionit të asgjësimit të aktiveve të nxjerra për
jashtë përdorimi.
Inventarët janë kryer në magazinat e institucionit për materialet e inventarit gjendje në
magazinë dhe për materialet objekte inventari që janë në përdorim dhe në ngarkim të
personave përgjegjës për ushtrimin e funksioneve të tyre shtetërore, sipas kartelave personale
të magazinës. Gjithashtu janë kryer edhe inventarët e 12 Njësive Administrative në
Administrim te Bashkise Elbasan. Të gjitha fletët e inventarit janë të nënshkruara nga personi
përgjegjës material që është magazinieri përkatës dhe nga komisioni i inventarizimit, për
inventarët e kryera në magazinë, kurse për fletët e inventarëve të kryera në Njësitë
Administrative dhe në Drejtorinë e SHMZSH janë të nënshkruara nga personi përgjegjës
material dhe komisioni i inventarizimit i caktuar nga titullari i Bashkisë, sipas urdhrave të
nxjerrë prej tij.
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B. Mbi planifikimin dhe zbatimin e planit të buxhetit, bazuar në ligjin organik të
buxhetit me ndryshimet e tij.
B.1.1.- Programimi i PBA 2017-2019 dhe programimi i buxhetit të vitit 2017.
Në Bashkinë Elbasan buxheti i vitit 2016 dhe 2017 është hartuar kryesisht mbi bazën e 16
programeve të cilat janë :
Programi i infrastrukturës rrugore
Programi i shëndetit publik
Programi ujësjellës kanalizime
Programi i strehimit dhe urbanistikës
Programi i shërbimeve publike
Programi i administratës vendore
Programi
i
transportit
publik
dhe Programi mbrojtja nga zjarri
lëvizshmërisë
Programi i administrimit të pyjeve
Programi i arsimit parauniversitar dhe Programi i infrastrukturës së kullimit dhe
edukimit,
ujitjes,
Programi i mbrojtjes sociale
Programi hua e brendshme nga bankat
Programi i kulturës dhe turizmit
Programi i fondit rezervë dhe kontigjences
Programi i rinisë dhe sportit
Për vitin 2016 buxheti Bashkisë Elbasan është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak
nr.31, datë 25.03.2016 “Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve të
saj për vitin 2016”, ku ka miratuar buxhetin nga të ardhurat vendore në vlerën 2,028,567 mijë
lekë. Gjithashtu në këtë buxhet janë miratuar dhe investimet nga FZHR (të pritshme 2016
dhe të trashëguara) në vlerën 495,706 mijë lekë, gjithsej buxheti i vitit 2016 është miratuar në
vlerën 2,524,273 mijë lekë.
Për vitin 2017 buxheti vjetor është miratuar me Vendim të Këshillit Bashkiak nr.13, datë
23.02.2017, në vlerën 2,306,307 mijë lekë nga të ardhurat vendore. Gjithashtu në këtë buxhet
janë miratuar dhe investimet nga FZHR në vlerën 589,180 mijë lekë, gjithsej buxheti i vitit
2017 është miratuar në vlerën 2,895,487 mijë lekë.
Të dy buxhetet janë konfirmuar nga Institucioni i Prefektit të Qarkut Elbasan. Miratimi nga
njësia vendore është bërë jashtë afateve ligjore, në kundërshtim me kërkesat e nenit 32 të
ligjit 9936, datë 26.6.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”,
i ndryshuar, ku citohet: Neni 32. Përgatitja dhe miratimi i buxheteve vendore.
Si rregull, brenda muajit nëntor të vitit buxhetor, kryetarët e njësive të qeverisjes vendore
paraqesin për miratim buxhetet në këshillat e tyre.
Këshilli i qeverisjes vendore, brenda datës 25 dhjetor, miraton buxhetin vendor, në bazë të
vlerësimit të të ardhurave dhe të transfertave të pakushtëzuara, të përcaktuara në ligjin e
buxhetit vjetor.
Bazuar në procedurat standarde të përgatitjes së PBA, përgatitja e buxhetit vjetor është pjesë
përbërëse e procesit të përgatitjes së programit buxhetor afatmesëm dhe buxheti vjetor është
viti i parë i këtij programi.
Për shkak të reformës territoriale, Bashkisë Elbasan i kaluan 12 njësi administrative (ish
komuna), duke sjelle ndryshime të ndjeshme në buxhetin e vitit 2016 krahasuar me PBA-në.
Gjithashtu, në buxhetin e vitit 2016 janë përfshirë edhe fondet nga grantet për funksionet e
reja specifike të cilat nuk janë pjesë e PBA-së 2016-2019. Për arsye krahasimi janë veçuar në
shpenzimet e planit të buxhetit 2016. Të ardhurat nga huaja janë planifikuar të përfundonin
brenda vitit 2015, për këtë arsye nuk ka planifikim në PBA për vitin 2016.
Pasqyra e planit të buxhetit të vitit 2016 krahasuar me planin e PBA.
Në 000 lekë
Nr.
1
2

Emertimi
Shpenzime personeli(600,601)
Shpenzime korrente(602,604,609)

Plani i buxhetit 2016
508,866
527,519

Plani i v 2016 PBA
442,873
602,981

Diferenca
65,993
-75,462
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3
4
5

1
2
3
4

Sherbimi i borxhit (166,651)
Shpenzime investimi(230/231)
Totali 1 :
Shpenzime invetime nga hua (231)
Shpenzime
hua(230,231funksionet specifike
Shpenzime personeli(600,601)
Shpenzime korrente(602,604,609)
Shpenzime investimi(230/231)
Totali 2 :
Total gjithsej :

81,600
418,157
1,536,142
150,000

78,000
408,994
1,532,848

308,960
22,893
10,572
342,425
2,028,567

Pasqyra e planit të buxhetit të vitit 2017 krahasuar me planin e PBA.
Nr.
1
2
3
4
5

Emertimi
Shpenzime personeli(600,601)
Shpenzime korrente(602,604,609)
Sherbimi i borxhit (166,651)
Shpenzime investimi (230/231)
Totali 1 :
Shpenzime invetime nga hua (231)
Total gjithsej :
hua(230,231

3,600
9,163
3,294

Plani i buxhetit 2017
871,933
715,257
94,716
505,110
2,187,016

në 000 lekë

Plani i vitit 2017 në PBA
823,669
543,944
82,416
356,086
1,806,115

Diferenca
48,264
171,313
12,300
149,024
380,901

119,291
2,306,307

Nga krahasimi i planit të buxhetit 2017 me planin e vitit 2017 në PBA rezulton një diferencë
e konsiderueshme prej 380,901 mijë lekë. Nga auditimi konstatohet se :
1.Në buxhetin e vitit 2017 bëjnë pjesë të ardhurat dhe shpenzimet e trashëguara nga viti i
kaluar (2016) të cilat në hartimin e PBA-së nuk planifikohen.
2.Shtesa e grantit të pakushtëzuar për vitin 2017 është jashtë parashikimit në planin e vitit
2017 në PBA.
3.Në buxhetin e vitit 2017, me pretendimin e përfundimit të Planit të Detajuar Vendor është
rritur ndjeshëm plani i të ardhurave nga taksa e infrastruktures dhe për rrjedhojë është rritur
ndjeshëm plani i shpenzimeve për investime, krahasuar me planin e vitit 2017 në PBA.
Nëpërmjet grupit të punës për menaxhimin strategjik (GMS), ngritur nga Kryetari i Bashkisë,
janë hartuar PBA për periudhën 2016-2018, të cilat janë raportuar në Ministrinë e Financave
me shkresën 2541 prot, datë 29.05.2015.
Nëpërmjet grupit të punës për menaxhimin strategjik (GMS), janë hartuar PBA për periudhën
2017-2019, të cilat janë raportuar në Degën e Thesarit Elbasan me shkresen nr.6110 prot,
datë 19.07.2016 dhe në Ministrinë e Financave me shkresën 2288/1 prot, datë 30.05.2016.
Për hartimin e programeve buxhetore afatmesme dhe projektbuxhetet vjetore janë kryer
konsultime me komunitetin dhe grupet e interesit në njësinë e vetëqeverisjes vendore,
nëpërmjet procesit të “Buxhetimit me pjesëmarrje”. Buxhetet janë hartuar mbi bazën e
kërkesave shkresore nga njesitë dhe institucionet vartëse, drejtoritë e shkollave, drejtoritë e
bashkisë, njësitë administrative, etj., gjë që vërteton se prej tyre janë marrë kërkesat për
nevojat reale e mbi bazën e tyre dhe të buxhetit faktit të mundshëm janë përzgjedhur ato më
prioritare.
Për hartimin e buxhetit të vitit 2016 është ngritur grup pune nga titullari me Urdhërin nr.987,
datë 27.10.2015 dhe për vitin 2017 me Urdhërin nr.8531, datë 04.11.2016. Ky dokument
është hartuar nga Drejtoria e Buxhetit.
Plani i të ardhurave dhe shpenzimeve për buxhetin e vitin 2016 dhe 2017 është planifikuar
duke përcaktuar fushat prioritare përkatëse.
Në varësi të vlerave të fondeve të çelura në thesar në fillim të vitit ushtrimor janë bërë edhe
miratimet e buxhetit fillestar të bashkisë. Nga auditimi i dokumentacionit të vënë në
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dispozicion rezultoi se programimi i plan buxhetit i miratuar nga Këshilli i Bashkisë për vitin
2016 është në vlerën 2,146,116 mijë lekë dhe për vitin 2017 në vlerën 2,306,307 mijë lekë.
Sipas të dhënave të buxhetit rezulton se për vitet 2016 dhe 2017 buxhetet janë miratuar të
balancuara dhe pa deficite.
B.1.2.-Çelja e fondeve buxhetore të vitit (2016,2017) dhe ndryshimet e tij sipas Akteve
Normative.
Për të gjithë periudhën e audituar, ndarja e plan buxhetit dhe detajimi i tyre në nivel titulli,
kapitulli, artikulli dhe nën artikulli është kryer në respektim të disiplinës buxhetore sipas
strukturës dhe burimeve të financimit. Në këto programe buxhetore është bërë shpërndarja e
fondeve të vënë në dispozicion nga Pushteti Qendror të granteve nëpërmjet transfertës së
pakushtëzuar, transfertës së kushtëzuar dhe fondeve të krijuar nga burimet e veta, për
kryerjen e funksioneve të veta, ato të deleguara dhe të përbashkëta si dhe shpërndarjen e
fondeve të granteve.
Gjatë vitit si rezultat i çeljeve të reja në llogarinë e njësisë vendore në thesar, vlerat përkatëse
të buxhetit vjetor kanë pësuar ndryshime në kuptimin e vlerës totale, pasi janë çelur fondet
për funksionet e deleguara, granteve qeveritare, ndihma ekonomike, shpërblime lindje, etj., të
cilat nuk kanë qenë të pasqyruara në çeljen fillestare të vitit.
Si rezultat i këtyre ndryshimeve buxheti përfundimtar i planifikuar vlera me të cilat është
rakorduar me thesarin në fund të vitit, për vitin 2016 është 4,349,423 mijë lekë dhe për vitin
2017 në vlerën 4,654,047 mijë lekë.
B.1.3.-Auditim mbi saktësinë e realizimit të treguesve kundrejt treguesve të planifikuar dhe të
pasqyruar në raportet e monitorimit.
Sipas situacioneve të shpenzimeve të rakorduara me thesarin për vitin 2016 shpenzimet
buxhetore në Bashkinë Elbasan janë planifikuar në vlerën 4,349,423 mijë lekë dhe realizuar
në vlerën 3,602,507 mijë lekë ose në masën 83%.
Nga kryetari i Bashkisë nuk janë përgatitur raporte mujore për të ardhurat dhe shpenzimet
dhe nuk është raportuar në këshillin e bashkisë për këto probleme, veprime në kundërshtim
me nenin 44, të ligjit nr. 68/2017 “Për financat e vetëqeverisjes vendore”.
Është rakorduar çdo muaj me degën e thesarit Elbasan, si për shpenzimet e kryera ashtu
edhe për të ardhurat, duke mbajtur akt rakordime përkatëse, janë ruajtur kufijtë e miratuar të
shpenzimeve në total dhe për çdo artikull e nënartikull sipas klasifikimit ekonomik. Në të
gjithë periudhën e audituar janë respektuar të gjitha procedurat ligjore për çeljen e fondeve
me degën e thesarit Elbasan duke pasqyruar rregullisht dhe periodikisht ndryshimet në
buxhetin fillestar për vitin respektiv të realizuar me vendimin e këshillit bashkiak, ose të
diktuara nga grantet e deleguara nga pushteti qendror. Nga auditimi i dokumentacionit të
vënë në dispozicion mbi plan buxhetin dhe detajimin e tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli,
nën artikulli u konstatua se në të gjitha rastet është respektuar disiplina buxhetore sipas
pasqyrës më poshtë:
Pasqyra e realizimit të treguesve të buxhetit për vitet 2016 dhe 2017
Në 000/lekë
Nr.

Emërtimi

1
2
3
4
5
6
7

Paga
600
Sigurime shoqërore 601
Shpenz.operative 602
K.Qarkut Emergj.civile 604
N. ekonomike invalid 606
Sherbimi borxhit, principal
Sherbimi
borxhit, interesa
166
651

Plani i vitit 2016
Plan
Fakt
709,953
655,181
119,390
108,392
407,024
556,305
79,230
61,188
1,440,070 1,440,046
47,798
39,570
30,802
25,946

%
92.3
reaeal
90.8
izimi
ne 73.2
%
77.2
100
82.8
84.2

Plani i vitit 2017
Plan
Fakt
814,927
772,344
155,870
133,801
627,131
384,235
32,341
17,518
1,622,84
1,614,02
60,161
53,826
9
2
34,555
29,969

Realizi
mi %94.8
85.8
61.3
54,2
99.4
89.5
86.7
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8
9
10

Investime 230
Investime 231
Investime huaja 230+231
Totali me ndryshime

2,800
1,213,075
150,000
4,349,423

0
839,438
25,722
3,602,507

0
69.2
17.1
82.8

11,113
1,175,80
119,291
9
4,654,04
7

0
743,983
23,122
3,772,82
0

0
63.3
19.4
81.1

Nga të dhënat e mësipërme konstatohet se peshën specifike më të madhe në buxhet e kanë
shpenzimet për transferta tek individi ku bëjnë pjesë ndihmat ekonomike, paaftësi, të cilat për
vitin 2016 përbëjnë 40% të shpenzimeve totale, ndërsa për vitin 2017 përbëjnë 43% të tyre.
Shpenzimet për pagat dhe sigurimet e punonjësve, për vitin 2016 përbëjnë 21% të
shpenzimeve totale, ndërsa për vitin 2017 përbëjnë 24% të tyre. Në shpenzimet operative për
vitin 2016 rreth 57% të tyre e zënë shpenzimet për pagesën e shërbimit të pastrimit, ndriçimit
rrugor, shërbimit të rojeve dhe shpenzimet për mirëmbajtjen dhe funksionimin e sistemit
arsimor, në kopshte dhe shkolla. Për vitin 2017 këto zëra zënë 62% të shpenzimeve operative
vjetore. Investimet për vitin 2016 zënë 24% të shpenzimeve totale dhe për vitin 2017 zënë
20,3%.
-Për vitin 2018, buxheti i Bashkisë Elbasan është miratuar me vendimin e Këshillit të
Bashkisë nr.137, datë 21.12.2017, konfirmuar me shkresën e Prefektit të Qarkut Elbasan me
nr.2283/1 prot. datë 03.01.2018.
Gjatë vitit, buxhetit i janë bërë ndryshime sipas miratimit me vendime të Këshillit të
Bashkisë. Gjatë vitit janë bërë shtesë buxhetit të miratuar me :
-VKB nr.18, datë 25.01.2018 “Miratim tarife dhe shtesë në buxhetin e vitit 2018 për zbatimin
e marrëveshjes së bashkëpunimit për projektin “Bëjmë detyrat e shtëpisë” dhe “Kantina
ushqimore”, për shumën 20,000 mijë lekë, konfirmim nga Prefekti Qarkut Elbasan me
nr.230/1, datë 08.02.2018;
-VKB nr.60, datë 19.04.2018 për “Korigjimin e të ardhurave të trashëguara dhe të
shpenzimeve, në buxhetin vitit 2018”, për shumën 141,542 mijë lekë, konfirmim nga
Prefekti Qarkut Elbasan me nr.768/1, datë 25.04.2018.
-Në total buxheti për Bashkinë Elbasan është programuar në shumën 2,624,140 mijë lekë, nga
të cilat 1,377,400 mijë lekë janë me burim financimi nga të ardhurat e veta, 96,173 mijë lekë
me burim financimi të ardhurat nga huaja dhe diferenca, 1,150,567 mijë lekë, me burime
financimi nga buxheti i shtetit.
Më hollësisht, burimet e financimit janë si vijon:
A-Të ardhurat nga tatim taksat lokale për vitin 2018 janë 1,214,277 mijë lekë.
B-Të trashëguara, janë 279,542 mijë lekë.
-Të ardhura të trashëguara nga viti 2017 janë 163,123 mijë lekë,
- Grante të trashëguara nga viti 2017 janë 115,904 mijë lekë,
- Hua e çelur dhe e pa përdorur, trashëguar nga viti 2017 janë 515 mijë lekë,
C-Transferta e pa kushtëzuar (Granti) 636,618 mijë lekë,
D-Transferta për funksionet e reja,specifike (Arsimi, shërbimi i kullimit dhe ujitjes, shërbimi
pyjor, rrugë rurale, SHMZSH, mbrojtja sociale), 398,045 mije lekë,
E. Të ardhura nga Huamarrja 95,658 mijë lekë,
F-Transfertat e kushtëzuara në total 1,703,402 mijë lekë, me destinacione si vijon:
-Transferta të kushtëzuara për Gjendjen civile dhe Qendrën Kombtare të Biznesit janë në
vlerën 17,163 mijë lekë, Ndihma ekonomike dhe paaftësi janë në vlerën 1,308,737 mijë lekë,
bursat e nxënësve janë 25,455 mijë lekë, bonuse strehimi janë 1,168 mijë mekë, emergjencat
civile 3,384 mijë lekë dhe FZHR janë 347,495 mijë lekë.
Realizimi i treguesve të buxhetit, sipas aktit të rakordimit me degën e thesarit, janë si në
pasqyrën që vijon:
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Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve
Në 000/ lekë.
Nr

Emërtimi i artikullit të shpenzimeve

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

600 Shpenzime për pagat
601 Sig. shoqërore dhe shëndetësore
602 Shpenzime operative
604 K.Qarkut+ emergj.civile + transferta
606 Nd.ekonomike+shpërblim lindje+transport nxenes
166 Shërbimi borxhit (principal)
651 Shërbimi borxhit (interesa)
609 Emergjencat civile
609 Fondi rezervë dhe kontigjenca
230 Studime projektime
231 Investime objekte
231 Investime, shpronesime huaja
TOTAL

Plani
850,521
143,107
733,856
35,576
1,349,928
79,270
32,170
41,620
7,704
21,502
936,115
96,173
4,327,542

Viti 2018
Fakti
598,027
99,908
395,032
9,904
1,154,105
56,160
20,446
0
0
0
429,476
3,504
2,766,562

%
70.3
69.8
53.8
27.8
85.5
70.8
63.5
0
0
0
45.9
3.6
63.9

Nga auditimi në lidhje me planifikimin dhe realizimin e investimeve në Bashkinë Elbasan u
konstatua se për vitin 2016, me financim nga buxheti i Bashkisë, nga huaja dhe nga FZHR,
janë planifikuar investime në vlerën 1,365,875 mijë lekë dhe realizuar në vlerën 865,161
mijë lekë ose 63,3%.
Efektet e zbatimit të vendimeve gjyqësore në buxhet.
-Bashkia Elbasan ka administruar 22 detyrime për zbatimin e vendimeve gjyqësore të formës
së prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit) në vlerën 21,293,646 lekë,
efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, nga të cilat, njëmbëdhjetë raste për “detyrim
kontrate” fatura të palikujduara në vlerën 7,082,378 lekë, dy raste fatura të palikujduara nga
ish Komunat, në vlerën 2,787,784 lekë, katër raste për largime të pa drejta nga puna në
vlerën 1,949,708 lekë, katër raste për shpronësim në vlerën 1,080,261 lekë, një rast për
vendosje gjobe të padrejtë në vlerën 89,740 lekë. Nga shuma e mësipërme janë zbatuar
(likuiduar) në vlerën 12,989,871 lekë, mbetur për likuidim të mëtejshëm në buxhetin e vitit
2019 vlera 8,303,775 lekë. Përpara zbatimit të vendimit gjyqësor, nga titullari nuk janë
nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon gjurmën e auditimit
të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të udhëzimin nr.2, datë 06.02. 2012
“Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit”.
Faturat e pa likuiduara
-Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë planifikuar detyrimet e
prapambetura. Në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të
buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2016, 2017 dhe 2018 janë realizuar
respektivisht në masën 82,7% , 81,7% dhe 82,1%. Planifikimi i zërave të shpenzimeve dhe
investimeve dhe mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit të të ardhurave sjellin mos
plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të performancës së njësisë vendore në
drejtim të këtyre shërbimeve. Planifikimi i zërit të shpenzimeve është bërë pa llogaritur
detyrimet kreditore, të cilat bazuar në të dhënat e pasqyrave financiare, në datën 31.12.2017
Bashkia Elbasan ka një detyrim ndaj të tretëve prej 334,486,127 lekë (llogaria 401-408,
furnitor e llogari të lidhura me to). Gjendja e faturave të pa likuiduara ndaj të tretëve më
30.09.2018 është në vlerën 176,106,951 lekë.
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Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e metodologjisë së planifikimit të
buxhetit dhe nenin 52, -Kryerja e shpenzimeve, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë
27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë
10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive
të Vetëqeverisjes Vendore.
Pasqyra e faturave të pa likuiduara për vitet 2016, 2017 dhe periudhën janar-shtator 2018
NR Subjekti
Fatura te pa likuiduar Fatura te pa likuiduar Fatura të dorëzuara deri
deri ne 31.12.2016
deri ne 31.12.2017
në 30.09.2018
1
2
3

Investime
Vendime Gjykate
Fatura Te
Totali
Palikujduara

156,295,156
7 958137
52,683,436
216,936,729

246,428,361
13,082,460
74,975,306
334,486,127

124,154,074
8,303,775
43,649,102
176,106,951

Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
Në miratimin e buxhetit faktik për vitin paraardhës nuk është analizuar mos realizimi i
shpenzimeve dhe nxjerrja e përgjegjësisë.
Nga auditimi konstatohet se planifikimi i buxhetit për vitin 2016 dhe 2017 është bërë pa u
mbështetur në mundësitë reale të fondeve si dhe pa llogaritur gjendjen e detyrimeve debitore
afatshkurtër të tretëve ndaj institucionit si dhe gjendjen e detyrimeve kreditore të institucionit
ndaj të tretëve.
Miratimi i buxhetit të Bashkisë nga Këshilli Bashkiak është realizuar tej afateve ligjore.
Konstatohet një vlerë e faturave të pa likuiduara në 30.09.2018 në vlerën 176,106,951 lekë.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes
Situata:

Kriteri

Ndikimi/Efekti

Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

-Pagesa nga buxheti për Vendime gjykate.
-Nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti që provon
gjurmën e auditimit për pagesat e kryera të vendimeve të gjykatës në vlerën
21,293,646 lekë.
-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën
e Shqipërisë”, i ndryshuar,
-Udhëzimi nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të
buxhetit”. pikës 62.
-Efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, nga zbatimi i vendimeve gjyqësore të
formës së prerë, vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditivit, në vlerën
21,293,646 lekë,
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
-I mesëm.
Të merren masa nga Bashkia Elbasan, që të zbatohen procedurat ligjore për
nxjerrjen e përgjegjësisë administrative.

Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes -Faturat e pa likuiduara
-Planifikimi i zërit të shpenzimeve është bërë pa llogaritur detyrimet kreditore, të
Situata:
cilat bazuar në të dhënat e pasqyrave financiare, në datën 31.12.2017 Bashkia
Elbasan ka një detyrim ndaj të tretëve prej 334,486,127 lekë.
Gjendja e faturave të pa likuiduara ndaj të tretëve gjendje më 30.09.2018 është në
vlerën 176,106,951 lekë.
-Ligji nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën
Kriteri
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Ndikimi/Efekti

Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e
detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë 10.01.2018, “Për
buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore.
- Diferenca të dukshme midis treguesve të hartimit dhe zbatimit të buxhetit, në total
treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2016, 2017 dhe 2018 janë realizuar
respektivisht në masën 82,7% , 81,7% dhe 82,1%.
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
-I mesëm.
Të merren masa nga Bashkia Elbasan, që të zbatohen procedurat ligjore për
shlyerjen e detyrimeve të prapambetura.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
z.Q. T. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshme të Planifikimit të të Ardhurave
Aseteve Buxhetit dhe Financës.
znj.M. B. me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Buxhetit.
Znj.A. M. me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Financës.
-Për zbatimin e buxhetit të Ndërmarrjeve në vartësisë të Bashkisë Elbasan.
Sipas dokumentacionit të vënë në dispozicion nga Njësitë Vartëse të Bashkisë Elbasan,
rezulton se nga Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave Aseteve Buxhetit e
Financës Bashkia Elbasan, në çdo fillim viti ka kryer shpërndarjen e fondeve buxhetore
bazuar në vendimet e këshillit të Bashkisë të çdo viti përkatës.
Nga ana e njësive vartëse është hartuar dhe miratua projekt-buxheti për programin buxhetor
afatmesëm 2016-2018, janë ngritur grupet e punës për menaxhimin strategjik (GMS), është
përgatitur plan buxheti për vitet 2016, 2017 dhe vitin 2018, duke parashikuar treguesit
ekonomik dhe financiar të njësisë në lidhje me shpenzimet.
Në hartimin e këtyre projektbuxheteve është pasur parasysh realizimi i vitit paraardhës,
realizimi i pritshëm për vitin koherent si dhe parashikimi për vitin e ardhshëm.
Veprimet janë në zbatim të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për Vetëqeverisjen
Vendore” dhe të ligjin nr. 9936, datë 26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në
Republikën e Shqipërisë”.
Pas miratimeve u janë dërguar Degës së Thesarit, ku në këto programe buxhetore është bërë
shpërndarja e fondeve të vëna në dispozicion nga Bashkia nëpërmjet transfertës së
pakushtëzuar, të kushtëzuar dhe e fondeve të krijuara nga burimet e veta për kryerjen e
funksioneve të veta. Në hartimin e planit të buxhetit të Njësive, është patur parasysh realizimi
i viteve të fundit.
Ndarja e plan-buxheteve dhe detajimet e tyre në nivel titulli, kapitulli, artikulli dhe nën
artikulli dhe respektimi i disiplinës buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimeve të
financimit.
Ndarja e plan buxheteve sipas strukturës dhe çelja e fondeve janë respektuar sipas detajimeve
të bëra në fillim të çdo viti ushtrimor duke reflektuar edhe ndryshimet e diktuara sipas
nevojave të mbështetura në kriteret ligjore gjatë ushtrimit të veprimtarisë.
Nga auditimi i dokumentacionit që shoqëron plan - buxhetet për vitin 2016, 2017 dhe vitin
2018, u konstatua se është realizuar detajimi në nivel titulli, kapitulli, artikulli e nën artikulli
duke respektuar disiplinën buxhetore sipas strukturës buxhetore dhe burimet e financimit.
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Gjatë periudhës, ka patur ndryshime në planet buxhetore të Bashkisë dhe të Njësive vartëse,
të cilat ndryshimet janë miratuar me vendime të Këshillit të Bashkisë dhe të miratuara nga
Prefekti i Qarkut Elbasan.
Me miratimin e buxhetit të bashkisë Elbasan janë miratuar edhe buxhetet për njësitë vartëse
përkatësisht:
Për vitin 2016 buxheti është miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 31, datë. 25.
03.2016 ““Për miratimin e buxhetit të Bashkisë Elbasan dhe institucioneve të saj për vitin
2016”,” të miratuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan.
Për vitin 2017 buxheti është miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 13, datë
23.02.2017 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2017”, ndryshuar me vendimet
nr.54, datë 19.05. 2017, të miratuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan.
Për vitin 2018 buxheti është miratuar me Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 137, datë
21.12.2017 “Për miratimin e buxhetit të bashkisë për vitin 2018”, ndryshuar me vendimet
nr.18, datë 25.01. 2018, nr.60, datë 19.04.2018, të miratuar nga Prefekti i Qarkut Elbasan.
Mbështetur në treguesit e programuar, nga zyra e financës janë ndjekur shpenzimet sipas
artikujve duke mos tejkaluar kufijtë e shpenzimeve. Pasqyrimi i shpenzimeve është bërë në
mënyrë të detajuar dhe sipas veprimtarisë përkatëse dhe klasifikimit buxhetor.
Disponibilitete në thesar (krediti) shuma e xhiros kreditore të llogarisë, është e njëjtë me
situacionin e shpenzimeve për çdo muaj dhe në fund të periudhave ushtrimore, çka tregon
qartë për mbajtjen e saktë të treguesve të buxhetit në llogarinë e thesarit dhe pasqyrimin në
mënyrë korrekte të veprimtarisë sipas klasifikimit buxhetor. Detajimi i shpenzimeve dhe të
ardhurave është bërë në përputhje me strukturën buxhetore sipas manualit të klasifikimit
funksional dhe udhëzimeve të nxjerra nga Ministria e Financave.
Sipas dokumentacionit të shpenzimeve nuk u konstatuan raste të përdorimit të fondeve mbi
limitet e përcaktuar në planifikimet mujore të shpenzimeve sipas artikujve dhe kapitujve.
U verifikuan situacionet mujore të rakorduar me Degën e Thesarit dhe rezultuan se janë të
rakorduara me shpenzimet e kontabilizuara.
Në lidhje me kryerjen e rakordimeve periodike dhe vjetore të Drejtorisë së Financës me
degën e thesarit, u konstatua se të gjitha veprimet për arkëtimet dhe pagesat, janë kryer në
bankat e nivelit të dytë, të cilat janë dokumentuar në mbështetje të rakordimeve periodike me
Degën e Thesarit për çdo muaj dhe në mënyrë progresive, duke u konfirmuar nga të dy palët.
Realizimi i fondeve sipas programeve, pavarësisht nga burimi i financimit bazuar në aktrakordimet e shpenzimeve me thesarin për vitet 2016, 2017 dhe vitin 2018 sipas njësive
vartëse të Bashkisë paraqiten në anekset bashkangjitur. Të dhënat për buxhetin e njësive
vartëse jepen në aneksin nr.2, bashkangjitur Raportit Përfundimtar të Auditimit.
-Për zbatimin e buxhetit të tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv në
faturën e energjisë elektrike të ndriçimit rrugor të qytetit, në Bashkinë Elbasan.
Në lidhje me auditivin e përdorimit të buxhetit, bazuar në informacionin e dhënë nga drejtoria
e financës së Bashkisë Elbasan, konstatohet se nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë
Elektrike (OSHEE), për periudhën 2015-2018, faturat e energjisë elektrike të ndriçimit rrugor
të qytetit, përveç vlerës së energjisë elektrike të konsumuar sipas aparatit matës, për çdo
muaj, është llogaritur edhe vlera e taksës për përdorimin e aparateve televiziv, ndërkohë që
ndriçimi rrugor i qytetit nuk ka të instaluar aparat televiziv. Këto veprime janë në
kundërshtim me pikën 8, shkronja “b” të udhëzimit nr.29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin
e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”.
Për periudhën objekt auditimi, janë gjithsej 110 kontrata të tilla (përfshirë edhe njësitë
administrative), në të cilat për periudhën 2015-2018 është kryer faturimi i tarifës së shërbimit
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për përdorimin e aparatve televiziv në vlerën totale 356,300 lekë. Kontratat sipas kabinave
elektrike dhe detyrimet për çdo kontratë sipas viteve, janë bashkangjitur Raportit
Përfundimtar të Auditimit.
Sa më sipër arrihet në konkluzionin që:
-Nga Bashkia Elbasan, është likuiduar në mënyrë të padrejtë, tarifa e shërbimit për
përdorimin e aparateve televiziv për kontratat e e energjisë elektrike për aktivitetin ndricim
publik i rrugëve, bazuar në informacionin e dhenë nga drejtoria e financës, konstatohet se nga
Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), për periudhën 2015-2018, në
faturat e energjisë elektrike të ndriçimit rrugor të qytetit, përveç vlerës së energjisë elektrike
të konsumuar sipas aparatit matës, për çdo muaj është faturuar edhe vlera e tarifës së
shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv, për 110 kontrata, ndërkohë që ndriçimi rrugor
i qytetit nuk ka të instaluar aparat televiziv. Këto veprime janë në kundërshtim me pikën 8,
shkronja “b” të udhëzimit nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për
përdorimin e aparateve televiziv”, ku përcaktohet se ndriçimi publik i rrugëve nuk është
subjekt i pagesës së tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv, me pasojë
shpenzime me efekt negativ në buxhetin e Bashkisë në vlerën 356,300 lekë.
Gjetje nga auditimi:
Titulli Gjetjes
Situata:

Kriteri
Ndikimi/Efekti
Shkaku
Rëndësia:
Rekomandimi

-Pagesa të padrejta nga tarifa e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv për
kontratat e energjisë elektrike për aktivitetin e ndriçimit publik të rrugëve.
-Nuk janë marrë masa të veçanta për arkëtimin e vlerës së pagesave të padrejta nga
tarifa e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv për kontratat e e energjisë
elektrike për aktivitetin, ndriçim publik i rrugëve.
-Udhëzimi nr. 29, datë 18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për
përdorimin e aparateve televiziv”, pika 8, shkronja “b”
- Mungesa e të ardhurave për realizimin e shërbimeve dhe investimeve.
- Mos zbatimi i kërkesave ligjore.
-I ulët.
Të merren masa nga Bashkia Elbasan, që të zbatohen procedurat ligjore për
kërkimin e detyrimit nga OSHE, në vlerën 356,300 lekë.

Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
z.Q. T. me detyrë Drejtor i Drejtorisë së Përgjithshëme të Planifikimit të të Ardhurave
Aseteve Buxhetit dhe Financës.
znj.M. B. me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Buxhetit.
Znj.A. M. me detyrë Drejtore e Drejtorisë së Financës.
B- 1.4: “Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të institucionit dhe
njesive të varësisë, si dhe zbatimi i dizpozitave nënligjore në përdorimin e tyre në
Bashkinë Elbasan, për periudhën viti 2016, 2017 deri me 30.09.2018”.
Paketat fiskale për vitin 2016 është miratuar me VKB nr. 106, datë 24.12.2015, për vitin 2017
është miratuar me VKB nr. 129, datë 24.11.2016 dhe për vitin 2018 është miratuar me VKB
nr. 129, datë 20.11.2017.
Nga të dhënat e paraqitura rezulton se për periudhën objekt auditimi, subjekte që kanë
ushtruar aktivitet dhe për të cilat janë planifikuar taksa dhe tarifa vendore, paraqiten si më
poshtë:
-Për vitin 2016, kanë ushtruar aktivitet 6737 subjekte (5151 subjekte të biznesit të vogël, 1586
subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera institucione), për vitin 2017, kanë ushtruar
aktivitet 7410 subjekte (5745 subjekte të biznesit të vogël, 1665 subjekte të biznesit të madh
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dhe subjekte të tjera institucione) dhe për vitin 2018, kanë ushtruar aktivitet 8025 subjekte
(6290 subjekte të biznesit të vogël, 1735 subjekte të biznesit të madh dhe subjekte të tjera
institucione). Bashkia Elbasan sipas VKB si më sipër ka miratuar treguesit e planit për vitet
2016, 2017 dhe 2018. Nga të dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave
e Aseteve, Buxhetit dhe Financës, për vitin 2016, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore
gjithsej, nga 829,802 mijë lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 582,552 mijë lekë ose
70%, me një mosrealizim në vlerën 247,250 mijëlekë.
Për vitin 2017, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 999,027 mijë lekë të
parashikuara, janë realizuar në vlerën 645,771 mijë lekë ose 65 %, me një mosrealizim në
vlerën 353,256 mijëlekë.
Për 9/mujorin e vitit 2018, të ardhurat nga taksat e tarifat vendore gjithsej, nga 798,662 mijë
lekë të parashikuara, janë realizuar në vlerën 551,786 mijë lekë ose 69 %, me një
mosrealizim në vlerën 246,876 mijëlekë.
- Nga të dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit
dhe Financës , për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018 të ardhurat për taksat dhe tarifat
vendore të cilat planifikohen e mblidhen nga Drejtoria e Tatim Taksave paraqiten në aneksin
nr.3 në fund të Raportit të Auditimit.
Sipas zërave planifikimi dhe realizimi i të ardhura paraqitet si më poshtë:
Taksa e ndërtesës për vitin 2016, nga 73,738 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në
vlerën 101,177 mijë lekë ose 137%, me një tejkalim në vlerën 27,439 mijë lekë, për vitin
2017 nga 112,717 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 106,395 mijë lekë ose
94,3 %, me një mosrealizim në vlerën 6,322 mijë lekë, për 9/mujorin e vitit 2018, nga 96,517
mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 88,072 mijë lekë ose 91,2 %, me një
mosrealizim në vlerën 8,445 mijë lekë.
Kjo taksë për vitin 2016, është tejkaluar për vlerën 18,828 mijë lekë, tejkalim i cili vjen si
rezutat arkëtim i debisë së vitit paraardhës, verifikime të sipërfaqeve nga sektori I kontrollit
për subjektet e Nj/Administrative të cilët kanë deklaruar një sipërfaqe më të vogël të
aktivitetit dhe nga rregjistrimet e reja. Nga të dhënat e Sektorit të Vlersimit rezulton se nuk
kanë deklaruar sipërfaqen e ndërtesës dhe janë planifikuar të ardhura në bazë të sipërfaqes së
prezumuar për 70 m2 , për 434 subjekte në vitin 2016, për 453 subjekte në vitin 2017, dhe për
550 subjekte në vitin 2018, veprimet e mësipërme vijnë në papajtueshmëri me nenin 22, të
ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar dhe VKB, për
miratimin e paketave fiskale.
-Taksa e truallit për vitin 2016, nga 665 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën
2,833 mijë lekë ose 426 %, me një tejkalim në vlerën 2,168 mijë lekë, për vitin 2017 nga
2,816 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 11,786 mijë lekë ose 418 %, me një
tejkalim në vlerën 8970 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit 2018 nga 9,574 mijë lekë e
parashikuar, është realizuar në vlerën 21,949 mijë lekë ose 229%, me një tejkalim në vlerën
12,375mijë lekë.
Kjo taksë për periudhën object auditimi, rezulton se ka tejkalim i cili vjen si rezutat arkëtim i
debisë së vitit paraardhës, verifikime të sipërfaqeve nga sektori I kontrollit për subjektet e
Nj/Administrative të cilët kanë deklaruar një sipërfaqe trualli më të vogël dhe nga
rregjistrimet e reja. Pra kjo taksë është planifikuar me rezervë, veprimet e mësipërme vijnë në
papajtueshmëri të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i
ndryshuar dhe VKB, për miratimin e paketave fiskale.
-Taksë fjetje në hotel për vitin 2016, nga 2,000 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në
vlerën 5,379 mijë lekë ose 269 %, me një tejkalim në vlerën 3,379 mijë lekë, për vitin 2017
nga 5,680 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 6,696 mijë lekë ose 118%, me një
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tejkalim në vlerën 1,016 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit 2018 nga 4,437 mijë lekë e
parashikuar, është realizuar në vlerën 9,333 mijë lekë ose 210%, me një tejkalim në vlerën
4,896 mijë lekë.
Kjo taksë për periudhën object auditimi, rezulton se ka tejkalim i cili vjen si rezutat arkëtim i
debisë së vitit paraardhës, verifikime të Sektorit të Kontrollit për subjektet e dhe nga
rregjistrimet e reja. Nga të dhënat e Sektorit të Vlersimit rezulton se në Bashkinë Elbasan
ushtrojnë aktivitet biznesi 78 hotele, kjo taksë është planifikuar me rezervë, pasi nuk ka një
databezë të saktë për numrin e shtretërve që kanë këto hotele, veprimet e mësipërme vijnë në
papajtueshmëri të ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i
ndryshuar, pika 2, neni 26 dhe VKB, për miratimin e paketave fiskale.
-Taksa e tabelës për vitin 2016, nga 660 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën
1,463 mijë lekë ose 222%, me një tejkalim në vlerën 803 mijë lekë, për vitin 2017 nga 1,489
mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 726 mijë lekë ose 49%, me një mosrealizim
në vlerën 763 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit 2018 nga 1,108 mijë lekë e parashikuar,
është realizuar në vlerën 673 mijë lekë ose 61%, me një mosrealizim në vlerën 435 mijë lekë.
- Nga të dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit
dhe Financës, për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018 të ardhurat për taksat dhe tarifat
vendore të cilat mblidhen me agjent tatimorë paraqiten në pasqyrën si më poshtë:

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

Emërtimi
Tak Biz Vogel ( agjenti DRT El)
Tat.Thjesht. ( agjenti DRT El)
T. kalimin e pronesise ( agjenti ZRPP)
T mjet te perdorura (agjenti DSHTR)
Taks. ndërtese familjare (agjenti UKE)
Tarifë pastrimi(agjenti UKE)
Tarifë gjelbrimi (agjenti UKE)
Tarifë ndricimi (agjenti UKE)
Totali
Realizimi

Viti 2016
Plan
Fakt
2,500
1,654
30,000
18,789
9,000
7,535
33,700
34,410
19,622
15000
27,955
21,426
5,578
4,277
14,045
10703
142,400
113,794
80%

Viti 2017
Plan
Fakt
1,726
152
30,391
7,627
9,588
10,043
37,419
36,486
19,622
15,256
27,955
21,791
5,578
4,362
14,045
10,873
146,324
106,590
73%

9/mujori 2018
Plan
Fakt
147
178
5,175
7,474
7,393
8,076
27,298
39,238
19622
14,448
27,955
19,700
5,578
5,618
14,045
9,747
107,213
104,479
97%

Përsa më sipër tatimi i thjeshtuar mbi fitimin, është planifikuar duke mospatur një bazë të
dhënash të saktë për numrin e subjekteve të cilët e kalojnë xhiron mbi 2 milion lekë, dhe për
këtë rezulton se për vitin 2016 dhe 2017 të jetë me mosrealizim, taksa e mjeteve të përdorura
është planifikuar sipas të dhënave historike pra nuk ka një databezë të saktë për numrin e
mjeteve të përdorura që ka Bashkia Elbasan, taksa e kalimit e të drejtës në pronsi është
planifikuar sipas të dhënave të realizimit të një viti më përpara. Sa më sipër planifikimi i
këtyre lloj taksave është bërë pa u mbështetur në dokumentacion ligjorë, në kundërshtim me
ligjin nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Lokale” i ndryshuar dhe ligjin nr.
9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
Bashkia Elbasan, për mbledhjen e detyrimeve për Taksën e ndërtesës, tarifë pastrimi, tarifë
ndriçimi dhe tarifë gjelbrimi për abonentët familjarë të Qytetit të Elbasanit e realizon
nëpërmjet agjentit tatimor që në rastin konkret është UK Elbasan, sipas kushteve të AktMarveshjes nr. 3401, datë 23.12.2011, në të cilën sanksionohet të përfshijë në faturën e ujit
për kategorinë abonentë “Familjarë” detyrimet për Taksë dhe tarifa e ndarë në 12 këste.
Baza ligjore sipas ligjit nr. 8652, datë 31.07.2000 “Për organizimin e funsionimin e qeverisjes
vendore”, ligji nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, dhe
Vendimin e Këshillit të Bashkisë nr. 44, datë 25.10.2011 “Për paketën fiskale”.
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Planifikimi i taksës së ndërtesës për periudhën objekt auditimi është bërë sipas të dhënave të
Tabelës A- Taksa e pasurisë së paluajtshme për ndërtesat të miratuar me VKB si më sipër ku:
Qyteti Elbasan, Rrugët nacionale dhe zona industriale ish Kombinati Metalurgjik: -Ndërtesë
banimi - ndërtuar para 1993, 9 lekë/m2/ vit.
-ndërtuar gjatë dhe pas 1993, 24 lekë/m2/ vit.
Ndërsa faturimi dhe arkëtimi është bërë për qyteti Elbasan, rrugët nacionale dhe zona
industriale ish Kombinati Metalurgjik: taksë ndërtese 700 lek/vit, tarifë pastrimi 1000 lek/vit,
tarifë ndriçimi 500 lek/vit dhe tarifë gjelbërimi 200 lek/vit.
Për sa më sipër taksa e ndërtesës, për 28000 abonentët familjarë është trajtuar si tarifë fikse
dhe jo sipas ligjit (lek/m2/vit), pavarësisht faktit se në planifikimi dhe miratimi në paketat
fiskale janë sipas akteve ligjore e nënligjorë, veprime këto në papajtueshmëri me ligjin nr.
9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar, nenin 22, ligji nr.
9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar,
Udhëzimit nr. 24, datë 02.09.2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar dhe VKB, për miratimin e paketave fiskale. Sipas neneve 4, 17 e 18 të ligjit nr.
9232, datë 13.5.2004 "Për programet sociale të strehimit të banorëve të zonave urbane",
VKM nr.814, datë 3.12.2004 “Për normat e strehimit për familjet që përfitojnë nga programet
sociale të strehimit”, sipërfaqja minimale e banimit, që i takon një personi të vetëm, sipas
shkronjës "a" të pikës 1 të këtij vendimi, është 12.5 m2.
Nga përllogaritjet e bëra sipas tarifës së vendosur sipas përcaktimeve të Akt-Marveshjes nr.
3401, datë 23.12.2011, është vendosur: Qyteti Elbasan, Rrugët nacionale dhe zona industriale
ish Kombinati Metalurgjik: taksë ndërtese 700 lek/vit, rezulton se për familjet e që kanë një
banesë të ndërtuar para viti 1993, sipas ligjit dhe VKB duhet të paguanin 450 lekë (50 m 2 x 9
lek/m2/vit) ndërsa sipas kontratës paguajnë 700 lekë/ vit pra më shumë 250 lekë, dhe për
banesat gjatë dhe pas vitit 1993, sipas ligjit dhe VKB duhet të paguanin 500 lekë (50 m2 x 10
lek/m2/vit) ndërsa sipas kontratës paguajnë 700 lekë/ vit pra më shumë 200 lekë.
Nga të dhënat e mësipërme, flasin për taksim jo të drejtë të familjarëve, duke mos përjashtuar
këtu faktin se një pjesë e mirë e abonentëve familjarë kanë sipërfaqe ndërtimi disa herë më të
mëdha ose dhe vila ku sipërfaqja e ndërtimit shkon dhe 500 m2 banim, ndërkohë që taksa që
ato paguajnë është fare e papërfillshme.
- Nga të dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit
dhe Financës , për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018 të ardhurat për taksat dhe tarifat
vendore për familjarët, të cilat planifikohen e mblidhen nga Drejtoria e Kordinimit të Njesive
Administrative dhe Lagjeve, paraqiten në pasqyrën si më poshtë:
Nr
1
2
3
4

Emërtimi
Taksa e tokës
Taksë ndërtese
Taksë Trualli
Tarifa shërbimi
Totali

Viti 2016
Plan
Fakt
26,000
26,283
12,640
8,651
2,335
941
12,375
13,882
53,350
49,757
93%

Viti 2017
Plan
Fakt
36,964
22,890
12,954
6,972
2,389
1,197
15,167
13,050
67,474
44,109
65%

9/mujori 2018
Plan
Fakt
26,745
17,725
7,091
6,186
1,516
966
15,272
10,538
50,624
35,415
70%

Për familjet të cilat nuk kanë një marveshje me UK Elbasan në VKB, për miratimin e
paketave fiskale, përcaktohet se struktura për vjeljen e taksa e ndërtesës, tarifë pastrimi, tarifë
ndriçimi dhe tarifë gjelbrimi, janë Administratorët në Njësitë Administrative dhe të Rajoneve
për ato zona (persona) ku nuk ka kontratë me ujësjellësin, dhe për peridhën object auditimi
është realizuar nga Drejtoria e Kordinimit të Njesive Administrative dhe Lagjeve. Nga të
dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit dhe
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Financës , për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018, janë jashtë skemës së pagesës për taksë
ndërtese, tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi dhe tarifë gjelbrim 18000 abonentët familjarë (6000
abonent viti 2016, 6000 abonent viti 2017 dhe 6000 abonent viti 2018), që i përkasin lagjeve
të Qytetit të Elbasanit, të cilët nuk kanë kontratë shërbimi për furnizimin me ujë të pishëm me
UKE Sh.A., për këto nuk ka regjistër të familjeve, me të dhënat sa është numri i familjeve
gjithsej për sipërfaqet e banimit që ka secila familje dhe se kujt viteve i përket banesa para
apo pas vitit 1993, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe sa familje janë të përjashtuar nga
pagesa e këtyre taksave, nuk plotësohet njoftim detyrimi për familje, veprim në
papajtueshmëri me pikën 7 të nenit 4, të ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e
Taksave Vendore”, i ndryshuar dhe nenin 70, të ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për
Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime dhe VKB, për miratimin e
paketave fiskale.
Nga përllogaritjet detyrim i pa tarifuar dhe i paarkëtuar, për periudhën objekt auditimi ( 2016,
2017 dhe 2018), rezulton për vlerën 43,200,000 lekë (18000 familje x 2400 lekë/vit), që
janë të ardhura të munguara për Buxhetin e Bashkisë.
- Nga të dhënat e Drejtorisë Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve, Buxhetit
dhe Financës , për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018 të ardhurat për taksën e ndikimit në
infrastruturë dhe të ardhurat nga legalizimet, të cilat planifikohen e mblidhen nga Drejtoria e
Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, paraqiten në pasqyrën si më poshtë:
Nr

Emërtimi

1
2

Taksa e ndikimit ne infrastrukture
Te ardhura TNI legalizimet
Totali
Realizimi në %

Viti 2016
Plan
Fakt
169,000
15,576
115,243
54,730
284,243
70,306
25%

Viti 2017
Plan
Fakt
280,000
29,457
100,000
54,605
380,000
84,062
22%

9/mujori 2018
Plan
Fakt
210,613
22,475
70,300
17,077
280,913
39,552
14%

-Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për vitin 2016, nga 169,000 mijë lekë e parashikuar,
është realizuar në vlerën 15,576 mijë lekë ose 9%, me mosrealizim në vlerën 153,424 mijë
lekë, për vitin 2017 nga 280,000 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 29,457
mijë lekë ose 10 %, me mosrealizim në vlerën 250,543 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit
2018 nga 210,613 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 22,475 mijë lekë ose
11%, me mosrealizim në vlerën 188,138 mijë lekë.
Kjo taksë për periudhën objekt auditimi, rezulton se planifikimi saj nga viti në vit është bërë
në rritje, në planifikim nuk janë marrë në konsideratë hartimi dhe miratimi planit të
përgjithshëm vendor, kërkesat e subjekteve për leje ndërtimi etj, veprimet e mësipërme vijnë
në papajtueshmëri me pika 1, nenin 27, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e
Taksave Vendore”, i ndryshuar dhe VKB, për miratimin e paketave fiskale.
-Të ardhurat nga TNI nga legalizimet, për vitin 2016, nga 115,243 mijë lekë e parashikuar,
është realizuar në vlerën 54,730 mijë lekë ose 47%, me mosrealizim në vlerën 60,513 mijë
lekë, për vitin 2017 nga 100,000 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 54,605
mijë lekë ose 55 %, me mosrealizim në vlerën 45,395 mijë lekë dhe për 9/mujorin e vitit
2018 nga 70,300 mijë lekë e parashikuar, është realizuar në vlerën 17,077 mijë lekë ose 24%,
me mosrealizim në vlerën 53,223 mijë lekë.
Për sa më sipër nga ana e Drejtorisë së Përgjithshme të Shërbimeve Operacionale, Bashkia
Elbasan, e cila e planifikon dhe e mbledh këtë taksë, nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore të
bëra në VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe
administrimit të të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”,
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pika 5 dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i ndryshuar,
neni 27, pika 3.
Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, në lidhje me legalizimet e ndërtimeve
pa leje, nuk disponon lista të individëve për pagesën e taksës së ndikimit në infrastructure
dhe nuk ka marrë me shkresë zyrtare, listat e qytetarëve shoqëruar me leje legalizimi dhe
destinuara për regjistrim në ZVRPP Elbasan, nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNIT Elbasan.
Nga personat përgjegjës nuk është bërë asnjë punë për rakordimet me Drejtorinë Rajonale të
ALUIZNIT Elbasan dhe ZVRPP për bllokimin e veprimtarisë ligjore në regjistrimin e
objekteve, për mos shlyerjen e detyrimeve ndaje Bashkisë Elbasan të vlerës së taksës së
ndikimit në infrastrukturë për vlerën 159,131 mijë lekë (viti 2016, për vlerën 60,513 mijë
lekë, viti 2017 për vlerën 45,395 mijë lekë dhe 9/mujori 2018 për vlerën 53,223 mijë lekë), e
cila përfaqëson mos pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në objekteve me leje
legalizimi për periudhën 01.01.2016 – 30.09.2018, do të konsiderohet si e ardhur të pa
realizuara për Buxhetin e Bashkisë Elbasan. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me
VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të
të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5.
- Sektori i kontrollit në teren punën e tij e ka realizuar kryesisht në verifikimin e sipërfaqes
së ndërtesave ku ushtrojnë aktivitet subjektet e ndryshme të cilët nuk kanë një dokument si
certifikatë pronësie apo kontratë qiraje dhe për këto subjekte ngarkesa është bërë me
sipërfaqe të prezumuar, për këtë për periudhën objekt auditimi Sektori i kontrollit në terren ka
realizuar për vitin 2016 për verifikimin e sipërfaqes së ndërtesës 177 kontrolle, për vitin 2017
për verifikim sipërfaqe ndërtese 468 kontrolle dhe për vitin 2018 verifikim sipërfaqe ndërtese
për 88 kontrolle.
Nga të dhënat e Sektorit të Borxhit, rezultojnë 2087 debitorë aktiv me vlerë 125,629 mijë
lekë, e barabartë kjo me 88.3 % të numrit total të subjekteve 2363, dhe 98% e vlerës se
borxhit 130,323 mijë lekë. Në lidhje me sa më sipër Sektori I Kontrrollit në terren, për
periudhën object auditimi, për asnjë rast nuk ka zbatuar pikën 2, të nenit 89, e ligjit nr. 9920,
datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
- Gjendja e debitorëve për taksa e tarifa për vitet 2016, 2017 dhe 9/mujori 2018.
Nga auditimi i të dhënave, rezulton se më datën 30.09.2018 për mos pagesën e detyrimeve
tatimore janë debitorë subjektet e biznesit të vogël, biznesit të madh dhe datë 31.12.2017
popullata për taksë toke, taksë ndërtese dhe tarifa vendore, në vlerën prej 205,981 mijë
lekë.
Referuar të dhënave të vënë në dispozicion grupit të auditimit të KLSH, konstatohet se,
gjendja e debitorëve paraqitet si vijon:
EMËRTIMI

Debitorë ne total
Biznesi i vogël
Biznesi i Madh

2016
Vlera

Nr. Subjekte

2017
Vlera

89,355
18,452
70,903

1226
1033
193

107,874
22,100
85,774

Nr.
Subjekte
1514
1311
203

Në 000/lekë Pasqyra 1
9 mujori 2018
Vlera
Nr. Subjekte
130,323
38,429
91,894

2363
1900
463

Në vlerën e mësipërme për periudhën objekt auditimi, përfshihen debitorët e biznesit të
vogël për 1900 subjekte në vlerën 38,429 mijë lekë sipas të dhënave në CD,bashkangjitur
dhe debitorët e biznesit të madh për 463 subjekte në vlerën 91,894 mijë lekë, sipas të
dhënave në CD, bashkangjitur.
Sektori i Menaxhimit të Borxhit, në zbatim të ligjit nr.9920, datë 19.05.2008 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, për subjektet debitorë, vijon me
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procedurat e arkëtimittë detyrimeve në zbatim të kreut XI-“Mbledhja me forcë e detyrimeve
tatimore të papaguara”, të neneve 88 deri 104, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për
Procedurat Tatimore”, me ndryshime.
Për vitin 2016 janë nxjerrë: - 407 njoftime për pagesë për debitore të vitit 2016 e më parë për
një vlerë prej 108,598 mijë lekë. Specialistët e terrenit kanë njoftuar subjektet debitore
(fizik/juridike) sipas zonave përkatëse për marjen e masave shtrënguese në rast të mos
pagimit të detyrimeve vendore.
- Urdhër bllokime në bankë për 937 subjekte debitorë për një vlerë prej 107,170 mijë lekë,
nga të cilat ekzekutuar 146 subjekte debitorë ose 16% e subjekteve me vlerë 11,771 mijë
lekë.
Janë hequr urdhër bllokimet për 130 subjekte debitorë ose 14 % e debitorëve të bllokuar.
-Janë bërë njoftime subjekteve debitore per vendosjen e barrës siguruese dhe hipotekore për
109 subjekte në vlerën 54,688 mijë lekë.
-Vendosur bllokim në hipotekë për 131 subjekte debitorë me vlerë 68,389 mijë lekë (marrja e
masave të tjera si: bllokimi i llogarive bankare, bllokimi në hipotekë është bërë në vitin
2017).
Për vitin 2017 janë nxjerrë: -400 njoftime për pagesë debitore juridike të viteve 2016-2017
për një vlerë prej 126,582 mijë lekë.
Specialistët e terrenit kanë njoftuar subjektet debitore (fizik/juridike) sipas zonave përkatëse
përmarjen e masave shtrënguese në rast të mos pagimit të detyrimeve vendore.
-- Urdhër bllokime në bankë për 1138 subjekte debitorë për një vlerë prej 128,284 mijë lekë,
nga të cilat ekzekutuar 351 subjekte debitorë ose 31% e subjekteve me vlerë 33,801 mijë
lekë.
Janë hequr urdhër bllokimet për 338 subjekte debitorë ose 30% e debitorëve të bllokuar.
-Janë bërë njoftime subjekteve juridike debitore per vendosjen e barrës siguruese dhe
hipotekore për 260 subjekte në vlerën 56,194 mijë lekë.
-Vendosur bllokim në hipotekë për 966 debitorë të viteve 2016-2017 me vlerë 113,121 mijë
lekë (bllokimi ne DSHTR për subjektet debitore është bërë në vitin 2018).
Për vitin 2018 janë nxjerrë: -167 njoftime për pagesë debitore juridike te vitit 2016-2017 për
një vlerë prej 60, 455 mijë lekë. Specialistët e terrenit kanë njoftuar subjektet debitore
(fizik/juridike) sipas zonave përkatëse përmarjen e masave shtrënguese në rast të mos pagimit
të detyrimeve vendore.
- Urdhër bllokime në bankë për 413 subjekte debitorë për një vlerë prej 49,300 mijë lekë nga
të cilat ekzekutuar 61 subjekte debitorë ose 14,7% e subjekteve me vlerë 7937 mijë lekë. Janë
lëshuar urdhër sekuestro të llogarive bankare për 18 subjekte me vlerë 2415 mijë lekë.
Janë hequr urdhër bllokimet për 56 subjekte debitorë ose 13,5 % e subjekteve debitorëve të
bllokuar.
-Janë bërë njoftime të subjekteve juridike debitorë për vendosjen e barrës siguruese dhe
hipotekore për 70 subjekte në vlerën 38,670 mijë lekë.
- Vendosur bllokime në DSHTR për 3067 subjekte debitorë të viteve 2016-2017 e më parë
me vlerë 277,789 mijë lekë.
-Vendosur bllokim në hipotekë për 857 subjekte debitorë të viteve 2016-2017 me vlerë
76,890 mijë lekë.
Afati i pagesës për taksën e ndërtesës për vitin 2018 ishte data 30.09.2018. Për sa më sipër
nga Sektori i Menaxhimit të Borxhit për njoftimin e subjekteve debitorë të biznesit të vogël
nuk është zbatuar pika 1 e nenit 89, e ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore
në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
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Lista e Subjekteve debitore por që janë aktiv.
EMËRTIMI
Biznes i madh
Biznes i vogël
SHUMA

Gjendje 30.09.2018
Nr.
Vlerë
463
91,894
1900
38,429
2363
130,323

Nga këto aktiv
Nr.
Vlerë
452
90,619
1,635
35,010
2,087
12,5629

Sipas të dhënave të pasqyrës , rezultojnë 2087 debitorë aktiv me vlerë 125,629 mijë lekë, e
barabartë kjo me 88.3 % të numrit total të subjekteve 2363, dhe 98% e vlerës se borxhit
130,323 mijë lekë. Ndaj këtyre subjekteve për asnjë rast nuk është zbatuar pika 2 e nenit 89, e
ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar dhe për rastet kur subjektet nuk pranojnë të paguajnë detyrimet në vite, nga ana e
Drejtorisë së Taksave Vendore Bashkia Elbasan (Sektori i MB) nuk është kërkuar kallëzim
penal ndaje subjekteve problematik debitorë në vite dhe me vlera të konsiderueshme,
mbështetur në ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e mëvonshme, neni 181 Mospagimi i taksave dhe tatimeve.
Ndërsa vlera prej 75,657,958 lekë janë debitorët 10596 familje për taksat e tarifat vendore
me datë 31.12.2017, për mospagesën e detyrimeve sipas pasqyrës si më poshtë:
Nr

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
*

Njesia Admin.

Bradashesh
Shushicë
Shirgjan
Papër
Gjergjan
Labinot - Fushë
Labinot - Mal
Gjinar
Tregan
Funar
Gracen
Zavalinë
Ʃ e 12 Nj.Adm.

Taksa vendore
Taksë Toke
Taksë
Ndërtese
5,116,211
3,807,867
9,182,387
3,266,000
3,041,710
880,490
5,611,650
2,511,120
3,273,719
924,430
1,443,760
1,096,700
3,064,186
736,400
3,809,555
1,055,835
2,133,686
263,227
3,280,654
740,648
4,724,662
623,900
1,478,348
364,338
46,160,528
16,270,955

Taksë
Trrualli
291,712
295,575
107,420
109,500
95,873
104,560
79,500
125,432
35,931
533,605
60,228
48,215
1,887,551

Tarifa
Vendore

Shuma taksa
tarifa

Numri i
familjeve

4,503,000
0
1,503,400
3,262,500
922,294
0
0
473,950
228,280
0
445,500
0
11,338,924

13,718,790
12,743,962
5,533,020
11,494,770
5,216,316
2,645,020
3,880,086
5,464,772
2,661,124
4,554,907
5,854,290
1,890,901
75,657,958

1666
1909
959
1332
591
697
945
805
310
640
483
259
10596

Për sa më sipër konstatohet se:
1)Drejtoria e taksave dhe tarifave vendore dhe mbledhjes së të ardhurave, sektori i vlersimit,
për taksë ndërtese, taksë trualli, taksë e fjetjes në hotele për biznesin, në planin e të ardhurave
nuk janë parashikuar arkëtim i debisë së vitit paraardhës, verifikime të sipërfaqeve nga
Sektori i Kontrollit për subjektet e Nj/Administrative, rregjistrimeët e reja etj,Si rezultat e
mos planifikimit të tyre, niveli i realizmit të ardhurave nuk është në ato nivele që paraqitet,
por është më i ulët, pra plani i të ardhurave nuk është real, ka rezerva e për pasojë ndikon
negativisht në realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore, pasi nuk pasqyron
saktë burimin e të ardhurave, në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për
Sistemin e Taksave Lokale”, i ndryshuar, ligji nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, me ndryshime.
2)Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve operacionale, për periudhën objekt auditimi rezulton
se: për Taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja nuk e ka planifikuar saktë
pasi nuk ka marrë parasyshë në planifikim hartimin dhe miratimin e Planit të Përgjithshëm
Vendorë,Planin e Detajuar Vendorë për ndërtimet e reja dhe kërkesat për leje ndërtimi nga
subjekte dhe individë, veprime në papajtueshmëri me pika 1, nenit 27, të ligjit nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar.
37

DOKUMENTI 14
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raporti Pëfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Elbasan”

3)Drejtoria e përgjithshme e shërbimeve operacionale, Bashkia Elbasan, nuk ka zbatuar
dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë 10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes
dhe administrimit të ardhurave për ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për
legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për Sistemin e Taksave vendore”, i
ndryshuar, pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen,
rezulton se nuk kanë bërë pagesën e taksës së ndikimit në infrastrukturë në vlerën 159,131
mijë lekë, për periudhën 01.01.2016 – 30.09.2018, që janë të ardhura të parealizuara për
Buxhetin e Bashkisë Elbasan.
4)Në auditimin e kushteve të Akt-Marveshjes mes Bashkisë Elbasan dhe UK Elbasan,
konstatohet se ajo është në kundërshtim me ligjin nr. 9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e
taksave vendore”, i ndryshuar pavarësisht faktit se me VKB është miratuar sipas akteve
ligjore e nënligjorë, pasi është hartuar e pambështetur nga ana ligjore apo nënligjore dhe me
qëllimin e vetëm për të legjitimuar tjetërsimin e kësaj takse, nga taksë banese e cila duhet të
vilej në bazë vjetore për metër katror të sipërfaqes së banimit, në tarifë banese, e cila vilet në
numër banesash për çdo muaj.
Gjithashtu, nuk është pasur parasysh se për personat të cilët kanë në pronësi më shumë se një
banesë, niveli i taksës së ndërtesave të banimit është dyfishi i nivelit të taksës për kategorinë
e cila ka vetëm një banesë, kjo mënyrë e re taksimi, rëndon buxhetin e familjarëve të
zakonshëm dhe lehtëson taksapaguesit e pasur, me shumë prona, të cilët ligjvënësi jo më kot i
ka ndarë në kategori të veçanta. Kjo mënyrë e përmbledhjes së banesave në një kategori të
vetme, sjell pasoja edhe në vjeljen e taksave të tjera, pasi është tepër e qartë se personat të
cilët posedojnë apo kanë në pronësi më shumë se një banesë, i përdorin ato për biznes dhe
rrjedhimisht, duhet të tatohen me tarifa të tjera, në përputhje me aktet ligjore dhe nënligjore
në fuqi për tatimet ndaj bizneseve, veprime të cilat ndikojnë dhe në nivelin e të ardhurave për
Bashkinë Elbasan
5)Për periudhën objekt auditimi (2016–2018), janë jashtë skemës së pagesës së taksa e
ndërtesës, tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi dhe tarifë gjelbrimi, 18000 familje të cilët nuk janë
faturuar dhe arkëtuar detyrime sipas akt-marveshjes për vlerën 43,200,000 lekë që janë të
ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë, për këto nuk ka regjistër të familjeve, me të
dhënat sa është numri i familjeve gjithsej për sipërfaqet e banimit që ka secila familje dhe se
kujt viteve i përket banesa para apo pas vitit 1993, sa kanë paguar, sa nuk paguajnë dhe sa
familje janë të përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, nuk plotësohet njoftim detyrimi për
familje,veprim në papajtueshmëri me pikën 7 të nenit 4, të ligjit nr. 9632, datë 30/10/2006
“Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar.
6)Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve nga Sektori I Borxhit,
konstatohet se në fund të periudhës janë gjithsej debitorë 2363 subjekte për vlerën 130,323
mijë lekë. Nga Sektori i Borxhit për njoftimin e subjekteve debitore të biznesit të vogël nuk
ka zbatuar përcaktimet e pikës 1 të nenit 89, të ligjit nr. 9920, datë 19/5/2008 “Për Procedurat
Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
-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 ndryshimet
7)Në verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen subjekte aktiv dhe me
detyrime. Kështu sipas të dhënave kemi rezultojnë 2087 debitorë aktiv me vlerë 125,629 mijë
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lekë, e barabartë kjo me 88.3 % të numrit total të subjekteve 2363, dhe 98% e vlerës se
borxhit 130,323 mijë lekë, pra më shumë se gjysma e vlerës së detyrimeve e kanë subjektet
që ushtrojnë aktivitet, gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të Sektorit të Borxhit në
arkëtimin e detyrimeve debitorë, në mos zbatim të Kreut 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 ndryshimet; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me ndryshimet e
mëvonshme, neni 181-Mospagimi i taksave dhe tatimeve.
8)Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u konstatua se në fund të periudhës datë
31.12.2017, janë gjithsej debitorë 10596 familje për vlerën gjithsej 75,657,958 lekë (për
taksë toke në vlerën 46,160,528 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 16,270,955 lekë, për taksë
trualli në vlerën 1,887,551 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 11,338,924 lekë).
B- 1.4:“Auditim mbi zbatimi i dizpozitave nënligjore në përdorimin e të ardhurave në
Bashkinë Elbasan, për periudhën viti 2016, 2017 deri me 30.09.2018”.
Nga të dhënat e Drejtorisë së Financës, të ardhurat e realizuara për vitin 2016, 2017 dhe
9/mujori i vitit 2018, janë përdorur në mënyrë të detajuar sipas artikujve sipas të dhënave të
pasqyrës si më poshtë:
000/lekë
Viti 2016

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
2

Arkëtuar
551,391
Paga (600)
Sig. (601)
Shpenz Op. (602)
Transferta (604)
Ndihma ek.(606)
Interesa Kredie (651)
Principiali (166)
Projekte (230)
Investime(231)
Derdhje tepër(466)
Shuma
Investime nga kredia
Projekte (230)
Investime(231)
Totali
Të ardhura të papërdorura

Viti 2017
Akorduar
176,360
32,855
194,538
17,033
503
17,050
16,540
0
2,969
63
457,910
0
25,722
483,632
67,759

9/mujori

Arkëtuar
626,864
Paga (600)
Sig. (601)
Shpenz Op. (602)
Transferta (604)
Ndihma ek.(606)
Interesa Kredie (651)
Principiali (166)
Projekte (230)
Investime(231)
Derdhje tepër(466)

Akorduar

Projekte (230)
Investime(231)
Totali
Të ardhura të papërdorura

515
23,122
529,912
96,952

218,227
34,522
187,082
4,059
237
13,970
22,520
0
25,404
254
506,275

Arkëtuar
537,357
Paga (600)
Sig. (601)
Shpenz Op. (602)
Transferta (604)
Ndihma ek.(606)
Interesa Kredie (651)
Principiali (166)
Projekte (230)
Investime(231)
Derdhje tepër(466)
Totali
Investime nga Kredia
Projekte (230)
Investime(231)
Totali
Të ardhura të papërdorura

Akorduar
120,520
10,272
226,830
1,700
1,390
18,100
43,030
0
49,107
122
471,071
0
3,802
474,873
62,484

Për vitin 2016, të ardhurat janë përdorur për shpenzime operative në vlerën 194,538 mijë lekë
ose 35% e totalit dhe paga në vlerën 176,360 mijë lekë ose 32% e totalit, për vitin 2017, të
ardhurat janë përdorur për shpenzime operative për në vlerën 187,082 mijë lekë ose 30% e
totalit dhe paga në vlerën 218,227 mijë lekë ose 35% e totalit dhe për 9/mujorin e vitit 2018,
të ardhurat janë përdorur për shpenzime operative në vlerën 226,830 mijë lekë ose 42% e
totalit dhe paga në vlerën 120,520 mijë lekë ose 23% e totalit.
Nga auditimi me zgjedhje të dokumentave të bankës për muajt tetorë nëntorë dhjetorë për
vitet 2016,2017 dhe për 9/mujorin e vitit 2019, muajt gusht shtator, u konstatua se është
zbatuar disiplina financiare dhe dokumentacioni është mbajtur në përputhje me ligjin nr.
9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe ligjit 10296, datë
08.7.2010 “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”.
Të gjitha veprimet ekonomike të kryera nëpërmjet bankës për përdorimin e të ardhurave, janë
regjistruar në mënyrë kronologjike e sistematike në ditarin e bankës duke përfshirë çdo të
dhënë të dokumentit justifikues ku mbështetet ky regjistrim. Çdo muaj është kuadruar ditari
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dhe gjendja kontabël është e barabartë me gjendjen e ekstraktit të lëshuar nga dega e thesarit.
Me miratimin e fondeve për shpenzimet operative autoriteti kontraktor ka planifikuar në
fillim të vitit buxhetor natyrën, sasitë dhe llojet e mallrave, shërbimeve etj. Nga auditimi
rezulton se, procedurat e prokurimit me vlera të vogla për mallrat dhe shërbimet janë
parashikuar në regjistrin e parashikimeve të prokurimeve i cili është hartuar dhe dërguar
pranë APP në fillim të vitit buxhetor, në përputhje me ligjin nr. 9643, datë 21.11.2006 “Për
prokurimin publik” dhe VKM nr. 1, datë 10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” i ndryshuar, si dhe udhëzimit nr. 2, datë 18.02.2008 “Për procedurën e
prokurimit me vlera të vogla” të ndryshuar me Udhëzimin e KM nr. 1, datë 09.03.2011 “Për
një shtesë në Udhëzimin nr. 2 datë 18.02.2008”, janë lëshuar urdhrat e brendshëm për
ngritjen e komisionit të blerjeve me vlera të vogla, urdhri i prokurimit për artikujt që do të
blihen shqyrtimi i ofertave dhe në fund është hartuar raporti përfundimtar mbi përcaktimin e
ofertë fituese dhe realizimin e procedurës së blerjes.Çdo likuidim i bankës është i shoqëruar
me fatura tatimore të lëshuara nga furnizuesit si dhe fletëhyrjet e magazinës në të cilin ka
mbërritur malli dhe pocesverbali i marrjes në dorëzim të mallit.
Nga verifikimi rezultoi që: Në lidhje me përdorimin e të ardhurave është zbatuar disiplina
financiare dhe dokumentacioni është mbajtur në përputhje me ligjin nr. 9228, datë 29.4.2004
“Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” dhe ligjit 10296, datë 08.7.2010 “Për
menaxhimin financiar dhe kontrollin”. Nga auditimi rezulton se, procedurat e prokurimit me
vlera të vogla për mallrat dhe shërbimet janë parashikuar në regjistrin e parashikimeve të
prokurimeve i cili është hartuar dhe dërguar pranë APP në fillim të vitit buxhetor, në
përputhje me ligjin nr. 9643, datë 21.11.2006 “Për prokurimin publik” dhe VKM nr. 1, datë
10.01.2007 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” i ndryshuar, si dhe udhëzimit
nr. 2, datë 18.02.2008 “Për procedurën e prokurimit me vlera të vogla” të ndryshuar me
Udhëzimin e KM nr. 1, datë 09.03.2011 “Për një shtesë në Udhëzimin nr. 2 datë 18.02.2008.
C.1.1. & C.1.2. Programimi i nevojave, disponibiliteti i fondeve dhe rregjistri i
prokurimeve. Verifikimi i shpenzimeve të realizuara me nivelin e fondeve të
buxhetuara.
Nga AK Bashkia Elbasan është hartuar regjistri i parashikimit të prokurimeve publike për
vitin 2016, 2017 dhe 2018 i cili është raportuar në APP dhe në degën e thesarit.
Programimi i nevojave për prokurime është realizuar duke marrë më parë kërkesat nga secili
sektor përfitues i mallit, punës apo shërbimit të planifikuar. Gjithashtu janë bërë konsultime
me komunitetin për këtë qëllim. Bazuar në kërkesat për shpenzimet vjetore nga Autoriteti
Kontraktor është hartuar buxheti vjetor dhe regjistri i prokurimeve.
Në programimin e nevojave për shpenzime, nuk janë pasur parasysh të ardhurat reale të
mundshme, pasi ka diferenca midis parashikimit dhe realizimit të vlerës së prokurimeve
publike, i cili ka si shkak mos realizimin e të ardhurave nga taksat dhe tarifat vendore në
nivelet e parashikuara.
Në regjistrin e parashikimit të prokurimeve publike me vlera të larta, për vitin 2016 janë
programuar fonde buxhetore në vlerën 1,227,243,542 lekë pa TVSH dhe realizimi i këtij
regjistri është në vlerën 1,200,158,023 lekë pa TVSH, ose në masën 98%.
Për vitin 2017 vlera e fondeve buxhetore e parashikuar për tu shpenzuar në regjistrin e
prokurimeve me vlera të larta është 1,684,281,943 lekë pa TVSH, ndërsa vlera e realizuar
është 840,748,975 lekë, ose në masën 50 %. Në nivelin e ulët të realizimit të regjistrit të
prokurimeve publike për vitin 2017, përveç faktit të mos realizimit të të ardhurave të
planifikuara, në masën më të madhe ka ndikuar fakti se Bashkia Elbasan për përfitimin e
fondeve nga FZHR për investime, ka aplikuar për disa projekte, për të cilat edhe pse nuk ka
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qenë e sigurt se do të marrë investime, këto aplikime projektesh janë bërë pjesë e regjistrit të
parashikimit të provimeve publike.
Për vitin 2018 janë programuar fonde buxhetore për prokurime publike me vlera të larta, në
vlerën 648,618,190 lekë pa TVSH, ndërsa realizimi është në vlerën 554,547,354 lekë pa
TVSH, ose në masën 86%. Diferenca midis parashikimit dhe realizimit lidhet kryesisht me
mos realizimin e të ardhurave në vlerat e parashikuara
C.1.3. Auditim mbi saktësinë e realizimit të procedurave të prokurimit (vlerësimi i
kritereve, fondi limit, vlerësimi i ofertave dhe shpallja e fituesit).
Mbi zbatimin e procedurave ligjore në tenderin me objekt “Sistemim-Asfaltim rruga 28
nëntori”, zhvilluar në vitin 2016, me fond limit 162,490,618 lekë
Të dhëna për tenderin:
a.Zhvillimi i Procedurës së Prokurimit me objekt: “Sistemim-Asfaltim rruga “28 nëntori”
1.Urdhër
Prokurimi 3.Hartuesit e Dokumenteve të tenderit:
4.Komisioni i Vlerësimit Ofertave:
nr.5081, datë 07.06.2016
Sektori preventivimit, hartimit, dhe percaktimit Urdhër nr.5081/2 datë 07.06.2016
1.K. Xh., kryetar (jurist)
2. Lloji i Procedurës së te kritereve dhe specifikimeve teknike:
1.F. Gj.(ekonomist)
2.A. B., anëtar (jurist)
Prokurimit:
2.Y. A.(ing.)
3.I. S., anëtar (ing.)
“Procedurë e hapur”
3.A. M.(ing.)
5.Fondi Limit (pa tvsh)
6.Oferta fituese: ”B. N.” SHPK & “Gj.” 7.Diferenca me fondin limit (pa tvsh)
162,490,618 lekë
3,327,598.5 lekë
SHPK
Vlera 159,163,019.5 lekë
8. Data e hapjes së 9.Burimi Financimit: Buxheti i Shtetit
10.Operatoret Ekonomike
tenderit: 05.07.2016
a)Pjesëmarrës në tender: 2 OE
b)S’kualifikuar 1 OE,
c) Kualifikuar 1 OE
11.Ankimime
12. Përgjigje ankesës nga AK
13.Përgjigje Ankesës nga APP
apo
AK: Jo
AKKP

Hartimi i dokumenteve të tenderit
Ka dalë urdhri i prokurimit nr.5081, datë 07.06.2016 i n/kryetarit të bashkisë z. E. S., në
cilësinë e personit të autorizuar nga Kryetari i Bashkisë, për të kryer detyrën e titullarit të
Autoritetit Kontraktor, për procedurat e prokurimit publik. Në urdhër është përcaktuar fondi
limit në vlerën 152,640,704 lekë pa TVSH, përbërja e njësisë së prokurimit dhe lloji i
procedurës së prokurimit.
Nga auditimi me zgjedhje i disa zërave të preventivit konstatohet se çmimi i përcaktuar nga
AK përputhet me çmimin sipas manualit teknik të çmimeve të punimeve të ndërtimit për vitin
2015, sipas VKM nr.629 datë 15.07.2015.
Kriteret e veçanta të kualifikimit janë hartuar nga sektori preventivimit, hartimit, dhe
përcaktimit te kritereve dhe specifikimeve teknike: znj. F. Gj. (ekonomiste), me detyrë ish
specialiste e sektorit të preventivimit, hartimit të kritereve dhe specifikimeve teknike,
ndërprerë marrëdhëniet e punës me urdhrin e titullarit nr. 256 date 19.03.2018, z. Y.
A.(inxhinier) me detyrë ish përgjegjës i sektorit të preventivimit hartimit dhe përcaktimit të
kritereve dhe specifikimeve teknike, ndërprerë marrëdhëniet e punës me urdhrin e titullarit
nr.6 datë 06.01.2017, znj. A. M. (inxhiniere), me detyrë drejtore në drejtorinë e prokurimeve
publike.
Nga auditimi i kritereve të veçanta të kualifikimit të DST konstatohet se:
Në rubrikën 2.3 - Kapaciteti teknik, pika 3- Liçenca profesionale e shoqërisë për realizimin e
punimeve objekt i kontratës, është kërkuar që operatorët ekonomik duhet të paraqesin:
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- Licencat profesionale NP-1 E. Baza ligjore për vendosjen e kriterit të mësipërm është 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”, në lidhjen 4 të së cilës shpjegohet natyra e licencave dhe vlera
e punimeve në lekë për secilin nivel licence. Licenca NP-1 shërben për natyrën e “Punimeve
të gërmimit në tokë”, kur vlera e këtyre punimeve në preventiv është prej 201-400 miljon
lekë. Nga auditimi i preventivit të këtij objekti të prokurimit, hartuar nga AK Bashkia
Elbasan, konstatohet se vlera totale e zërit “Punime gërmimi në tokë”, është 16,408,179 lekë
(13,317,276 + 2,159,775 + 931,128), pra një vlerë shumë më e vogël dhe që i përket nivelit
“A” të licencave dhe jo nivelit “E”. Pra nga komisioni për hartimin e kritereve të DST, duhet
të ishte kërkuar licenca NP-1 A dhe jo NP-1 E.
- Gjithashtu në këtë rubrikë është kërkuar liçenca NP-4 E (Rrugë, autostrada, mbikalime,
hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale) dhe NP-5 E (Punime nëntokësore, ura e vepra
arti), të cilat nuk janë të argumentuara dhe niveli i licencës nuk përputhet me nivelin e vlerës
së zërit të preventivit për të cilat ato janë kërkuar (niveli i licencës është kërkuar më i lartë
nga niveli i vlerës së zërit përkatës në preventiv). Licencat NP-4 E dhe NP-5 E i përket një
niveli investimi prej 201-400 milion lekë, ndërkohë që nisur vetëm nga fakti se vlera e
përgjithshme e fondit limit të tenderit është 162,490,618 lekë, pra më e vogël se vlera e
kërkuar nga secila liçencë, është e kuptueshme se kriteret e vendosura në DST për licencat
NP-4 E dhe NP-5 E, nuk janë në përputhje me objektin e prokurimit dhe nuk janë të
argumentuara.
Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:
- kërkesat e nenit 61, “Hartimi dhe publikimi i dokumenteve të tenderit”, pika 2/b të VKM
914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik”, i ndryshuar;
- nenin 26 “Kontratat për punë publike”, pika 5.
Përmasat e kontratës, pra vlera për të cilin do të lidhet kontrata për zërat përkatës të
preventivit, nuk është në përpjesëtim me nivelin e licencave të kërkuara.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi: znj. F. Gj. me
detyrë ish specialiste e sektorit të preventivimit, hartimit të kritereve dhe specifikimeve
teknike, ndërprerë marrëdhëniet e punës, z. Y. A., me detyrë ish përgjegjës i sektorit të
preventivimit hartimit dhe përcaktimit të kritereve dhe specifikimeve teknike, ndërprerë
marrëdhëniet e punës, znj. A. M., me detyrë drejtore në drejtorinë e prokurimeve publike.
C.1.4. Hartimi, zbatimi i kontratave deri në marrjen në dorëzim të mallrave dhe
shërbimeve dhe zbatimit i kontratave të punëve publike, kolaudimi dhe marrja në
dorëzim e punimeve.
Objekti i prokurimit: “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi Kotherja”, Bashkia
Elbasan, zhvilluar në vitin 2016.
Kontratat
Objekti i mësipërm është kryer sipas kontratës për punë publike pa nr. prot datë 09.06.2016 të
lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Elbasan, të përfaqësuar nga titullari i institucionit
z. Q. S. dhe Bashkimit të Operatorëve Ekonomikë “M.” SHPK, me përfaqësues z. G. Z., me
licencë me nr. NZ 2556/19 dhe “V. I.” SHPK me përfaqësues ligjor z. F. K.. Vlera e kontratës
është 71,496,914 lekë me TVSH. Afati zbatimit të kontratës është përcaktuar periudha kohore
180 ditë nga dita e lidhjes së kontratës.
Për mbikëqyrjen e punimeve të ndërtimit, sipas aktit pa nr. prot., datë 09.06.2016, është
lidhur kontrata përkatëse e këtij shërbimi mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Elbasan, të
përfaqësuar nga titullari i institucionit z. Q. S. dhe Operatorit Ekonomik “E.G.” SHPK, me
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përfaqësues ligjor G. I. me licencë me nr. MK 1015/8, me vlerë të kontratës së shërbimit
450,000 lekë me TVSH.
Për kolaudimin e punimeve të ndërtimit, sipas aktit pa nr prot., datë 27.02.2017, është lidhur
kontrata përkatëse e këtij shërbimi me OE “A.MK.“ SHPK, me përfaqësues ligjor Z. E. M.,
me nr. licence për mbikëqyrje kolaudim punimesh MK.2892 dhe me vlerë të kontratës së
shërbimit 109,727 lekë pa TVSH.
Zbatimi i punimeve
Nga dokumentacioni i vënë në dispozicion rezulton se, sipas njoftimeve përkatëse, punimet
kanë nisur me datë 10.06.2016, duhet të përfundonin në datën 10.12.2016 dhe kanë
përfunduar në datën 27.02.2017. Administrohet një amendament i kontratës për shtyrjen e
afatit të përfundimit të punimeve, amendamenti me nr. 2442/14 prot, datë 25.10.2016, i cili
shtyn afatin e përfundimit të punimeve deri në datën 27.03.2017. Kontraktori ka pezulluar
punimet në periudhën 05.07.2016 – 25.10.2016, për shkak të punimeve që ka kryer Shoqëria
Ujësjellës Kanalizime sh.a. Elbasan në këto dy segmente rrugorë.
Në zbatim të programit, u shqyrtua dokumentacioni si më poshtë:
1) Dokumentacioni teknik i zbatimit: Situacion përfundimtar, libri masave, ditari i punimeve,
etj.
Nga shqyrtimi i dokumentacionit të sipërcituar konstatohet që:
Zbatimi i Kontratës së Punimeve “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi Kotherja”, Bashkia
Elbasan
14.Lidhja e kontratës
15.Vlera e kontratës (me tvsh)
16. Likuiduar deri dt 17.05.2017
pa nr. prot datë 09.06.2016
71,496,914 lekë
71,463,167 lekë me tvsh
BOE fitues “M.” SHPK & “V. I.” SHPK
17- Situacioni Përfundimtar
18.Afati i kontratës në ditë
19. Zgjatja e kontratës nr.
Parashikuar 180 ditë pune, Zbatuar 257 2442/14 prot, datë 25.10.2016,
-Vlera me tvsh 71,463,167 lekë
ditë kalendarike.
-Vlera pa tvsh 59,552,639 lekë
shtyrja deri në datën 27.03.2017
Fillimi punimeve: 10.06.2016
Perfundimi punimeve : 27.02.2017
20. Mbikëqyrësi i punimeve
Licenca
Kontrata pa nr. prot.,
Likuiduar
Pa likuiduar
OE “E.G.” SHPK
Nr MK 1015/8 datë 09.06.2016
lekë
21. Kolaudatori i punimeve
Licenca
Kontrata pa nr prot.,
Likuiduar
Pa likuiduar
OE “A.MK. “ SHPK
Nr. MK.2968
datë 27.02.2017
(......lekë)
(........ lekë)
23.Akt i marrjes në dorëzim
24. Fletë Hyrja Nr.... datë
22.Akt Kolaudimi
Datë 02.03.2017
07.03.2017
..................lekë
(për mallrat)

Nga verifikimi i preventivit të ofertës, projektit të zbatimit, librit të masave dhe verifikimit në
terren të 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 1,825,587 lekë pa TVSH.
Tabela nr. 1
Nr
A
I.1
I.3
I.5

Zëri i punimeve
Rruga “Sule Misiri”
Gërmim shkëmb i
copëtuar
Transport dheu deri 5 km
Shtresë zhavorr lumi 20

Diferenca në +

Çmimi i
ofertës

Situacioni
përfundimtar

Libri i
masave

Fakti

m3

390

5632

5632

5114

518

202,020

3

300

5632

5632

5114

518

155,400

2

380

914

914

0

914

347,320

Njësia

m
m

Vol.

Vlera
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cm
I.8
I.9
I.10
I.11

Shtresë binderi 7 cm
Shtresë asfaltobetoni 5 cm
Shtresë betoni bordurë
(Çmimi)
FV Bordurë betoni 20 x
35 cm (Çmimi)

B

Rruga Fehmi Kotherja

I.7

Shtresë binderi 7 cm

I.8
I.9
I.11

Shtresë asfaltobetoni 5 cm
Shtresë betoni bordurë
(Çmimi)
FV Bordurë betoni 20 x
35 cm (Çmimi)

m2
2

m

3

m

ml

m2
2

m

3

m

ml

1850

5210

5210

5088

122

225,700

1650
10000
lekë/m3
1500
lekë/ml

5210

5210

5088
7236
lekë/m3
1350
lekë/ml

122
2764
lekë/m3
150
lekë/ml

201,300

49.45
1642.7

136,680
246,405

1850

1053

1053

990

63

116,550

1650
10000
lekë/m3
1500
lekë/ml

1053

1053

990
7236
lekë/m3
1350
lekë/ml

63
2764
lekë/m3
150
lekë/ml

103,950

Total

1,825,587

11.6
388

32,062
58,200

Këto diferenca në volume pune dhe çmime, janë të argumentuara si më poshtë:
A. Rruga “Sule Misiri”
Zëri I.1 Gërmim shkëmb i copëtuar me eskavator 0.5 m3 për kasonetë. Në situacionin
përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 5632 m3. Libri i masave paraqet në mënyrë të
detajuar 5632 m3, nga të cilat 4973 m3 në situacionin bazë dhe 659 m3 në situacionin e fondit
rezervë. Nga verifikimi i projektit të zbatimit të pandryshuar dhe librit të masave, rezulton se
nuk janë vendosur sipërfaqet mesatare të gërmimit sipas projektit të zbatimit. Nga rillogaritja,
volumi i këtij zëri pune është 5114 m3, për pasojë volumi prej 518 m3 është punim i pakryer
dhe vlera e tij është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Zëri I.3 Transport dheu deri 5 km. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri pune
është 5632 m3. Libri i masave paraqet në mënyrë të detajuar 5632 m3, nga të cilat 4973 m3 në
situacionin bazë dhe 659 m3 në situacionin e fondit rezervë (sipas volumeve të gërmimit).
Nga rillogaritja, volumi i këtij zëri pune është 5114 m3, për pasojë volumi prej 518 m3 është
punim i pakryer dhe vlera e tij është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Zëri I.5 Shtresë zhavorr lumi 20 cm me makineri + cilindrim. Në situacionin
përfundimtar sasia e këtij zëri pune është 914 m3. Libri i masave paraqet në mënyrë të
detajuar 914 m3, nga të cilat 788 m3 në situacionin bazë dhe 126 m3 në situacionin e fondit
rezervë. Nga verifikimi i projektit të zbatimit të pandryshuar rezulton se në trotuare ka vetëm
shtresë 10 cm, i cili është tjetër zë pune i situacionuar, ndërsa në librin e masave, rezulton se
ky zë pune është realizuar në trotuar. Sa sipër ky zë pune është fiktiv dhe vlera e tij është
përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Zëri I.8. Shtresë binderi me gurë kave 7 cm. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri
pune është 5210 m2. Libri i masave paraqet në mënyrë të detajuar 5210 m2, nga të cilat 4531
m2 në aksin kryesor dhe 679 m2 në rrugët sekondare. Nga verifikimi i librit të masave dhe
situacionit përfundimtar, sasia e zërit “ shtresë stabilizanti 10 cm” është 5808 m2. Nisur nga
fakti që kjo shtresë ka gjerësi 0.8 m më të madhe se shtresa asfaltike (2 kuneta x 0.4 m),
volumi i shtresës së binderit është 5088 m2 (5808 – 748 ml aksi kryesor x 0.8 m – 152.5 ml
rrugë sekondare x 0.8 m). Për pasojë vlera e volumit prej 122 m2 është përfituar padrejtësisht
nga sipërmarrësi i punimeve. (Nga verifikimi i librit të masave rezulton gjithashtu se në
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rrugët sekondare është llogaritur kuneta e betonit në të dyja anët, gjatë gjithë gjatësisë së
rrugëve).
Zëri I.9. Shtresë asfaltobetoni me gurë kave 5 cm. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij
zëri pune është 5210 m2. Libri i masave paraqet në mënyrë të detajuar 5210 m2, nga të cilat
4531 m2 në aksin kryesor dhe 679 m2 në rrugët sekondare. Nga verifikimi i librit të masave
dhe situacionit përfundimtar, sasia e zërit “ shtresë stabilizanti 10 cm” është 5808 m2. Nisur
nga fakti që kjo shtresë ka gjerësi 0.8 m më të madhe se shtresa asfaltike (2 kuneta x 0.4 m),
volumi i shtresës së binderit është 5088 m2 (5808 – 748 ml aksi kryesor x 0.8 m – 152.5 ml
rrugë sekondare x 0.8 m). Për pasojë vlera e volumit prej 122 m2 është përfituar padrejtësisht
nga sipërmarrësi i punimeve. (Nga verifikimi i librit të masave rezulton gjithashtu se në
rrugët sekondare është llogaritur kuneta e betonit në të dyja anët, gjatë gjithë gjatësisë së
rrugëve).
Zëri I.10 Shtresë betoni C 10/15 nën bordurat e betonit. Në situacionin përfundimtar sasia
e këtij zëri pune është 49.45 m3 me çmimin 10000 lekë /m3. Libri i masave paraqet në mënyrë
të detajuar 49.45 m3. Nga verifikimi i analizës së çmimit të këtij zëri pune (3.242) sipas
manualit, rezulton se elementi i kostos “material” përmban edhe nënzërin kallëpe, i cili zë
27.64 % të të gjithë zërit të punës dhe është nënzë i panevojshëm. Nga rillogaritja, çmimi i
zërit të punës “Shtresë betoni C 10/15 nën bordurat e betonit” duhet të jetë 7236 lekë/ml. Për
pasojë, diferenca e çmimit prej 2764 lekë/m3 (për të gjithë sasinë e betonit prej 49.45 m3),
është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Zëri I.11. F.V. bordura betoni të gatshme 20x35 cm (Çmimi). Në situacionin përfundimtar
sasia e këtij zëri pune është 1642.7 ml, me çmimin 1500 lekë/ml. Libri i masave paraqet në
mënyrë të detajuar 1642.7 ml. Nga verifikimi në terren, rezulton se janë vendosur bordura
20x30 cm, ndërsa në projektpreventiv dhe situacion, përmasat e bordurës së vendosur janë
20x35 cm. Nga verifikimi i analizës së çmimit të këtij zëri pune sipas manualit, rezulton se
elementi i kostos “material” i një këtij zëri pune është 70% e të gjithë zërit të punës. Nga
rillogaritja, çmimi i zërit të punës “F.V. bordura betoni 20x30 cm” duhet të jetë 1350 lekë/ml.
Për pasojë, diferenca e çmimit prej 150 lekë/ml (për të gjithë gjatësinë e bordurës prej 1642.7
ml), është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
B. Rruga “Fehmi Kotherja”
Zëri I. 7. Shtresë binderi me gurë kave 7 cm. Në situacionin përfundimtar sasia e këtij zëri
pune është 1053 m2. Libri i masave paraqet në mënyrë të detajuar 1053 m 2. Nga verifikimi i
librit të masave dhe situacionit përfundimtar, sasia e zërit “ shtresë stabilizanti 10 cm” është
1146 m2. Nisur nga fakti që kjo shtresë ka gjerësi 0.8 m më të madhe se shtresa asfaltike (2
kuneta x 0.4 m), volumi i shtresës së binderit është 990 m2 (1053 – 194 ml gjatësia e rrugës x
0.8 m). Për pasojë vlera e volumit prej 63 m2 është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i
punimeve. (Nga verifikimi i librit të masave rezulton gjithashtu se është llogaritur kuneta e
betonit në të dyja anët gjatë gjithë gjatësisë së rrugës).
Zëri I. 8. Shtresë asfaltobetoni me gurë kave 5 cm. Në situacionin përfundimtar sasia e
këtij zëri pune është 1053 m2. Libri i masave paraqet në mënyrë të detajuar 1053 m2. Nga
verifikimi i librit të masave dhe situacionit përfundimtar, sasia e zërit “ shtresë stabilizanti 10
cm” është 1146 m2. Nisur nga fakti që kjo shtresë ka gjerësi 0.8 m më të madhe se shtresa
asfaltike (2 kuneta x 0.4 m), volumi i shtresës së binderit është 990 m2 (1053 – 194 ml
gjatësia e rrugës x 0.8 m). Për pasojë vlera e volumit prej 63 m 2 është përfituar padrejtësisht
nga sipërmarrësi i punimeve. (Nga verifikimi i librit të masave rezulton gjithashtu se është
llogaritur kuneta e betonit në të dyja anët gjatë gjithë gjatësisë së rrugës).
Zëri I.10 Shtresë betoni C 10/15 nën bordurat e betonit . Në situacionin përfundimtar
sasia e këtij zëri pune është 11.6 m3 me çmimin 10000 lekë /m3. Libri i masave paraqet në
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mënyrë të detajuar 49.45 m3. Nga verifikimi i analizës së çmimit të këtij zëri pune (3.242)
sipas manualit, rezulton se elementi i kostos “material” përmban edhe nënzërin kallëpe, i cili
zë 27.64 % të të gjithë zërit të punës dhe është nënzë i panevojshëm. Nga rillogaritja, çmimi i
zërit të punës “Shtresë betoni C 10/15 nën bordurat e betonit” duhet të jetë 7236 lekë/ml. Për
pasojë, diferenca e çmimit prej 2764 lekë/m3 (për të gjithë sasinë e betonit prej 49.45 m3),
është përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Zëri I.10. F.V. bordura betoni të gatshme 20x35 cm (Çmimi). Në situacionin përfundimtar
sasia e këtij zëri pune është 388 ml, me çmimin 1500 lekë/ml. Libri i masave paraqet në
mënyrë të detajuar 388 ml. Nga verifikimi në terren, rezulton se janë vendosur bordura 20x30
cm, ndërsa në projektpreventiv dhe situacion, përmasat e bordurës së vendosur janë 20x35
cm. Nga verifikimi i analizës së çmimit të këtij zëri pune sipas manualit, rezulton se elementi
i kostos “material” i një këtij zëri pune është 70% e të gjithë zërit të punës. Nga rillogaritja,
çmimi i zërit të punës “F.V. bordura betoni 20x30 cm” duhet të jetë 1350 lekë/ml. Për pasojë,
diferenca e çmimit prej 150 lekë/ml (për të gjithë gjatësinë e bordurës prej 388 ml), është
përfituar padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Titulli i Gjetjes 1:

Situata:

Kriteri:

Ndikimi/Efekti:
Shkaku:

Rëndësia:
Rekomandime:

Diferenca në volume për punime të deklaruara të kryera në
objektin “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi
Kotherja”, Bashkia Elbasan nga zbatuesi i punimeve BOE “M.”
SHPK, dhe “V. I.” SHPK, për zërat e punimeve A(I.1, I.3, I, 5, I.8,
I.9, I.10, I.11) dhe B (I.7, I.8, I.9, I.11).
Nga auditimi i realizimit të punimeve në objekt, u konstatua se ka
patur diferenca në volume në zërat e punimeve “Gërmim shkëmb i
copëtuar me eskavator 0.5 m3 për kasonetë”, “Transport dheu deri
5 km”, “Shtresë zhavorr lumi 20 cm me makineri + cilindrim”,
“Shtresë binderi me gurë kave 7 cm” dhe “Shtresë asfaltobetoni me
gurë kave 5 cm” dhe diferencë në çmime për shkak të
mosrealizimit sipas projektpreventivit për zërat “Shtresë betoni C
10/15 nën bordurat e betonit”, “F.V. bordura betoni të gatshme
20x35 cm”, për pasojë vlera e këtyre diferencave janë përfituar
padrejtësisht nga sipërmarrësi i punimeve.
Situacionimi i volumeve jo në përputhje me projektpreventivin dhe
i çmimeve në mospërputhje me analizat teknike sipas manualeve,
veprime të cilat nuk janë në përputhshmëri me nenin 8, të ligjit nr.
8402, datë 10.09.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve
të ndërtimit” i ndryshuar dhe VKM nr. 629, datë 15.07.2015 “Për
miratimin e manualeve teknike të çmimeve të punimeve të
ndërtimit dhe të analizave teknike të tyre”.
Si pasojë e mangësive të mësipërme, janë përdorur pa ekonomicitet
fondet e Bashkisë Elbasan.
Neglizhencë nga ana e mbikëqyrësit të punimeve në verifikimin e
zbatimit të projektpreventivit dhe verifikimit të elementëve të
kostos sipas Manualit të çmimeve të punimeve të ndërtimit, të
miratuar me VKM nr. 629, datë 15.07.2015.
I mesëm.
Nga Bashkia Elbasan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej
1,825,587 lekë pa tvsh nga BOE “M.” SHPK, dhe “V. I.” SHPK,
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në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën pa nr. prot datë 09.06.2016
me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi
Kotherja”, Bashkia Elbasan, vlerë kjo e cila përfaqëson një dëm
ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si rrjedhojë e
situacionimit të punimeve të pakryera.
Sa më sipër është mbajtur aktkonstatimi nr. 11, datë 23.10.2018

1)

2)
1)

2)

3)

1)
2)

Në mënyrë të përmbledhur për këtë objekt rezultoi se sipërmarrësit të punimeve i janë
likuiduar tepër për punime të pakryera në vlerën 1,825,587 lekë pa tvsh, vlerë që përbën
dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore.
Për sa më sipër ngarkohen me përgjegjësi si vijon:
Nga ana e mbikëqyrësit të punimeve OE “E.G.” SHPK nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore
dhe kontraktuare të bëra në:
Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 7, ku përcaktohet se:
“Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të kontrollojë periodikisht dhe në fazat më
kryesore, librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë vërtetësinë e dokumenteve dhe
cilësinë e punimeve të ndërtimit.”
Kontratën e shërbimit të mbikëqyrjes së punimeve sipas aktit pa nr. prot., datë 09.06.2016.
Nga ana e kolaudatorit të punimeve “A.MK.” SHPK nuk janë zbatuar përcaktimet ligjore
dhe kontraktuare të bëra në:
Ligjin nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për Kontrollin dhe Disiplinimin e Punimeve të Ndërtimi”, i
ndryshuar, Kreu III, neni 12, ku përcaktohet se:
“Të gjitha objektet e përkufizuara në nenin 3 duhet t'i nënshtrohen kolaudimit tekniko
ekonomik, i cili ka për qëllim të verifikojë nëse: 1. objekti është realizuar në kushtet teknike;
2. objekti është realizuar në përputhje me kontratën dhe anekset e saj; 3. çmimet e aplikuara
janë sipas përcaktimeve të kontratës; 4. në këtë akt verifikohen edhe kërkesat e zbatuesit të
paraqitura gjatë zbatimit të punimeve”
Udhëzimin nr. 3 datë 15.02.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit”
e konkretisht Kreu II, Pika 3 ku përcaktohet se:
Kolaudatori ose grupi i kolaudimit duhet të verifikojë me përgjegjësi:
a. Realizimin e objektit, në përputhje me projektin, lejen e ndërtimit, standardet dhe rregullat
teknike.
b. Realizimin e objektit, në përputhje me kontratën e nënshkruar.
c. Përputhjen e dokumenteve me të dhënat nga matjet në dimension, formë, sasi dhe cilësi.
ç. Përputhjen e vlerës së preventivuar dhe të kontraktuar me atë të paraqitur në situacionin
përfundimtar, si dhe sqarimet përkatëse, në rastet e mospërputhjes.
Kontratën e shërbimit të kolaudimit të punimeve sipas aktit pa nr prot., datë 27.02.2017.
Për veprimet dhe mosveprimet e mësipërme ngarkohen me përgjegjësi:
Z. G. I. me detyrë mbikëqyrës i punimeve;
Z. E. M. me detyrë kolaudator i punimeve;
(Për sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr. 11, datë 23.11.2018)
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Mbi zbatimin e kontratës me objekt “sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu”
lagjia 5-maj ”, Bashkia Elbasan, u konstatua:
1. Gjetje nga auditimi:
KLSH nga verifikimi i zbatimit të punimeve, librit të masave, situacionit përfundimtar dhe
verifikimit në terren të punimeve të ndërtimit, lidhur me volumet e punës të situacionuara si
dhe atyre të kryera në fakt, në objektin “Sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia
5-Maj ” Bashkia Elbasan 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 554,020 lekë pa TVSH
Situata

Nga verifikimi i preventivit të ofertës, projektit të zbatimit, librit të masave, situacionit
përfundimtar dhe verifikimit në terren të 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 baskisë në vlerën 554,020 lekë pa
TVSH, të argumentuara si më poshtë vijon:
Punime për ndërtimin e trotuarit.
Zëri 5(2.262/4) Shtresë beton/arme C 16/20 t = 10 cm.
Preventivi i ndryshuar pasqyron volumin 65.35 m3 beton me çmim 8500 lekë. Situacioni
përfundimtar pasqyron volumin 65.35 m3 beton me çmim 8500 lekë. Libreza e masave në
pasqyron volumin 65.35 m3 beton gjithsej.
Në fakt nga auditimi i realizimit të këtij zëri në objekt, të projektit të zbatimit dhe preventivit
referuar zërit të punimeve “trotuar me 6 cm beton me pllaka” rezulton se për sipërfaqen 535
m2 duhej të zbatohej shtresë betoni me t= 10 cm, në volumin 53.50 m3 beton dhe jo 65.35 m3
beton siç është situacionuar zëri “Shtresë beton/arme C 16/20 t = 10 cm”.
Pra ky zë punimi është realizuar në volumin 53.50 m3 beton, prandaj diferenca e volumit prej
volumin 11.85 m3 beton, është librezuar dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në
mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.” SHPK, në vlerën 100,725 lekë pa TVSH [ 11.85 m3
beton x 8,500 lekë ].
Zëri 6 (2.166/167) Hekur betoni periodik Ø 10 mm çdo 10 cm në dy drejtimit për
trotuarin.
Situacioni përfundimtar pasqyron sasinë 9356 kg Hekur betoni periodik Ø 10 mm, me çmim
105 lekë/kg. Libreza e masave pasqyron sasinë 9356 kg Hekur betoni periodik Ø 10 mm.
Nga auditimi projektit të zbatimit dhe i librezës së masave për pasqyrimin e vendosjes së
hekurit, rezulton se ky zë punimi edhe pse është pasqyruar në mënyrë analitike janë bërë
gabime në llogaritjen e tij.
Nga rillogaritja rezulton:
1 m2 trotuar duhet të përmbajë 20 ml Fe, dhe për sipërfaqen e trotuarit në sasinë 535 m2
përmban 10,700 ml Fe me d=10 mm [20 ml/m2 x 535 m2] ose 6,634 kg Fe [10,700 ml x 0.62
kg/ml] dhe jo 9356 kg Fe, siç është librezuar dhe situacionuar.
Pra në total zëri “Hekur betoni periodik Ø 10 mm çdo 10 cm në dy drejtimit për trotuarin”
është realizuar në sasinë 6,634 kg, prandaj diferenca e sasisë prej 2,722 kg, është librezuar
dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.”
SHPK, në vlerën 285,810 lekë pa TVSH [2,722 kg Fe x 105lekë/kg ].
Zëri 8 (3.243) Struktura monolite beton/arme C 16/20 kunetë betoni me gjerësi 40 cm
me trashësi 15 cm.
Situacioni përfundimtar për zërin struktura monolite b/a për mure pritës, pasqyron volumin
149.484 m3 beton të klasës C 16/20, me çmim 9,500 lekë/m3. Libreza e masave për zërin
struktura monolite B/A për mure pritës, pasqyron volumin 149.484 m 3 beton të klasës C
16/20, të zbërthyer në mënyrë analitike.
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Nga auditimi projektit të zbatimit dhe i librezës së masave për pasqyrimin e këtij zëri,
rezulton se ky zë punimi edhe pse është pasqyruar në mënyrë analitike janë bërë gabime në
llogaritjen e tij, sepse në total gjatësia e mureve pritës sipas projektit të zbatimit të ndryshuar
dhe të miratuar nga autoriteti kontraktor, paraqitet 411 ml dhe 466 ml siç librezuar dhe
situacionuar (Pra, janë librezuar 55 ml mure dhe themele më shumë).
Nga rillogaritja rezulton të jenë situacionuar më tepër si vijon:
Beton i klasës C 16/20 për muret, paraqitet në volumin 10,263 m3 [55 ml x 0.933 m (latësia
mesatare e mureve) x 0.2 m (gjerësia e mureve)].
Beton i klasës C 16/20 për Themele, paraqitet në volumin 7,367 m3 [55 ml x 0.366 m
(latësia mesatare e themeleve) x 0.366 m (gjerësia e themeleve)].

Kriteri
Impakti
Shkaku
Rëndësia
Rekomandimi
:

Afati për
zbatim

Pra në total, për zërin struktura monolite b/a për mure pritës, është librezuar dhe
situacionuar më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.” SHPK, në
vlerën 167,485 lekë pa TVSH [17.63 m3 beton x 9,500 lekë/m3 ].
Nuk janë zbatuar kërkesat e ligjit nr. 8402, neni 8, të ndryshuar dhe kontratën e zbatimit të
punimeve datë 21.12.2017.
Sipërmarrësit të punimeve i janë likuiduar tepër për punime të pakryera në vlerën 554,020
lekë pa TVSH, vlerë që përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkisë Elbasan.
Moszbatim i preventivit të punimeve objekt i kontratës së lidhur midis palëve.
E lartë.
Nga Bashkia Elbasan, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 554,020 lekë pa TVSH nga
Operatori Ekonomikë “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit në kontratën datë 21.12.2017,
me objekt “Sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ”, vlerë kjo e cila
përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore, si pasojë e likuidimit të
punimeve të pakryera.
Menjëherë

a. Mbi nënshkrimin e kontratës dhe realizimin e grafikut të punimeve.
- Kontrata e zbatimit me “Sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ”,
Bashkia Elbasan, është lidhur me datë 21.12.2017 dhe pa nr. prot., ndërmjet Autoritetit
Kontraktor Bashkia Elbasan, përfaqësuar me urdhër dhe porosi nga Zv/Kryetari z. E. S. dhe
shoqërisë “E.“ SHPK, me administrator z. F. B.. Vlera e kontratës është 16,151,979 lekë me
TVSH. Sipas nenit 9 (data e fillimit dhe përfundimit të punimeve), afati i realizimit të
punimeve do të jetë 2 muaj duke filluar nga data e lidhjes së kontratës. Periudha e garancisë
12 muaj nga data e mbajtjes së aktit të kolaudimit.
- Për shërbimin e mbikëqyrjes të punimeve të kontratës “Sistemim dhe asfaltim i rrugës
“Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ”Bashkia Elbasan është lidhur kontratë mbikëqyrje me datë
01.12.2017 midis Autoritetit Kontraktor Bashkia Elbasan, përfaqësuar nga Zv/kryetari, z. E.
S. dhe Operatorit Ekonomik “M. S.” SHPK, përfaqësuar nga z. T. S. me Licencë MK.
1811/6, datë 13.06.2016.
- Për shërbimin e kolaudimit të punimeve të kontratës me objekt “Sistemim dhe asfaltim i
rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ” Bashkia Elbasan me urdhër nr. prot. 7136/16, datë
27.04.2018 është caktuar z. H. Xh. me profesion inxhinier Ndërtimi dhe licencë MK. 1245/3
ku është lidhur kontratë kolaudimi me datë 27.04.2018 me vlerë 35,000 lekë me TVSH.
Projekti i zbatimit është hartuar nga bashkia Elbasan dhe është miratuar nga Kryetari i
Bashkisë Z. Q. S., Drejtori i DPSHI Ark. G. T. dhe Drejtori i DPSHO Znj. E. K.. Për
ndërtimin e objektit “Sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ” Kryetari i
Bashkisë Elbasan ka lëshuar Leje Ndërtimi me nr. prot. 14/1,datë 20.12.2017.
Sheshi i ndërtimit është liruar me datë 25.12.2017. Punimet kanë filluar me datë 25.12.2017
dhe kanë përfunduar me datë 19.04.2018.
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Autoriteti kontraktor me shkresat me nr. prot. 195/1, datë 10.01.2018 dhe 195/2, datë
02.03.2018 njofton mbikëqyrësin dhe zbatuesin e punimeve se problematikat mbi lirimin e
plotë të sheshit janë zgjidhur dhe nuk krijojnë probleme për mbarimin e investimit. Sipas
amendamentit të kontratës së sipërmarrjes me nr. prot. 7136/15, datë 02.03.2018 me datë
përfundimi të punimeve 19.04.2018.
Me datë 12.02.2018 është mbajtur procesverbal mbi ndryshimin e projektit dhe preventivit,
ku është miratuar nga AK edhe preventivi i ndryshuar me vlerë 15,681,533 lekë me TVSH.
AK sipas urdhrit me nr. 1602/2, datë 12.03.2018 është miratuar përdorimi i fondit rezervë me
shumë 392, 08 lekë pa TVSH për zërin “Struktura monolite betoni C 16/20 kunetë betoni me
gjerësi 40 cm dhe trashësi 15 cm (Muret mbajtës e pritës)”.
- Sipërmarrësi i punimeve shoqëria “E.” SHPK përfaqësuar nga administratori Z. F. B.,
mbikëqyrësi i punimeve shoqëria “M. S.” SHPK përfaqësuar nga Ing. T. S. dhe Kolaudatori
person fizik Ing. H. Xh., kanë bërë aktin e kolaudimit për objektin objekt “Sistemim dhe
asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj” Bashkia Elbasan, ku palët janë dakord se
punimet janë kryer me cilësi dhe objekti është realizuar në përputhje me projektin e zbatimit.
Akti i Kolaudimit është pa datë dhe numër protokolli.
- Mbas Kolaudimit të objektit është mbajtur Dokumenti “Akt marrje në dorëzim” për objektin
“Sistemim dhe asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj”, Bashkia Elbasan me
deklarimin se objekti është i gatshëm për shfrytëzim të plotë dhe se grupi i marrjes në
dorëzim i përbërë nga: Ing. E. H.; Ing. G. P. dhe ing. A. M., e konsiderojnë objektin të
përfunduar dhe e marrin në dorëzim. Procesverbali i marrjes në dorëzim, është nënshkruar
nga zbatuesi i punimeve “E.” SHPK përfaqësuar nga administratori Z. F. B., mbikëqyrësi i
punimeve shoqëria “M. S.” SHPK përfaqësuar nga Ing. T. S. nga Kolaudatori person fizik
Ing. H. Xh. nga grupi i marrjes në dorëzim si dhe nga Zv/Kryetari i Bashkisë Elbasan z. E. S..
b. Nga auditimi mbi likuidimet rezulton.
Nga auditimi i dokumentacionit rezulton se likuidimet për punimet e ndërtimit janë pasqyruar
si vijon:
- Situacioni nr. 1 me vlerë 7,685,823 lekë me TVSH.
- Situacioni përfundimtar në vlerën 7,658,557 lekë me TVSH.
Nga situacionet janë mbajtur 5% (807,599 lekë me TVSH) e vlerës për garancinë e punimeve
për një periudhë 1(një) vit, nga data e lëshimit të certifikatës provizore të marrjes në dorëzim
të punimeve.
c. Mbi auditimin e realizimit të punimeve në terren.
Nga auditimi në terren për verifikimin e zërave të punimeve si dhe nga shqyrtimi i
dokumentacionit teknik të zbatimit, mbikëqyrjes dhe kolaudimit të administruara në dosjen
teknike të zbatimit të vënë në dispozicion grupit të auditimit për punimet e kryera, rezultojnë
diferenca në volume për punime të kryera në vlerën prej 554,020 lekë pa TVSH.
Argumentimi i kësaj diference në volume punimesh, pasqyrohet si vijon:
Punime për ndërtimin e trotuarit.
Zëri 5(2.262/4) Shtresë beton/arme C 16/20 t = 10 cm.
Preventivi i ndryshuar pasqyron volumin 65.35 m3 beton me çmim 8500 lekë. Situacioni
përfundimtar pasqyron volumin 65.35 m3 beton me çmim 8500 lekë. Libreza e masave në
pasqyron volumin 65.35 m3 beton gjithsej.
Në fakt nga auditimi i realizimit të këtij zëri në objekt, të projektit të zbatimit dhe preventivit
referuar zërit të punimeve “trotuar me 6 cm beton me pllaka” rezulton se për sipërfaqen 535
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m2 duhej të zbatohej shtresë betoni me t= 10 cm, në volumin 53.50 m3 beton dhe jo 65.35 m3
beton siç është situacionuar zëri “Shtresë beton/arme C 16/20 t = 10 cm”.
Pra ky zë punimi është realizuar në volumin 53.50 m3 beton, prandaj diferenca e volumit prej
volumin 11.85 m3 beton, është librezuar dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në
mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.” SHPK, në vlerën 100,725 lekë pa TVSH [ 11.85 m3
beton x 8,500 lekë ].
Zëri 6 (2.166/167) Hekur betoni periodik Ø 10 mm çdo 10 cm në dy drejtimit për
trotuarin.
Situacioni përfundimtar pasqyron sasinë 9356 kg hekur betoni periodik Ø 10 mm, me çmim
105 lekë/kg. Libreza e masave pasqyron sasinë 9356 kg Hekur betoni periodik Ø 10 mm.
Nga auditimi projektit të zbatimit dhe i librezës së masave për pasqyrimin e vendosjes së
hekurit, rezulton se ky zë punimi edhe pse është pasqyruar në mënyrë analitike janë bërë
gabime në llogaritjen e tij.
Nga rillogaritja rezulton:
1 m2 trotuar duhet të përmbajë 20 ml Fe, dhe për sipërfaqen e trotuarit në sasinë 535 m2
përmban 10,700 ml Fe me d=10 mm [20 ml/m2 x 535 m2] ose 6,634 kg Fe [10,700 ml x 0.62
kg/ml] dhe jo 9356 kg Fe, siç është librezuar dhe situacionuar.
Pra në total zëri “Hekur betoni periodik Ø 10 mm çdo 10 cm në dy drejtimit për trotuarin”
është realizuar në sasinë 6,634 kg, prandaj diferenca e sasisë prej 2,722 kg, është librezuar
dhe situacionuar më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.”
SHPK, në vlerën 285,810 lekë pa TVSH [2,722 kg Fe x 105lekë/kg ].
Zëri 8 (3.243) Struktura monolite beton/arme C 16/20 kunetë betoni me gjerësi 40 cm
me trashësi 15 cm.
Situacioni përfundimtar për zërin struktura monolite b/a për mure pritës, pasqyron volumin
149.484 m3 beton të klasës C 16/20, me çmim 9,500 lekë/m3. Libreza e masave për zërin
struktura monolite B/A për mure pritës, pasqyron volumin 149.484 m3 beton të klasës C
16/20, të zbërthyer në mënyrë analitike.
Nga auditimi projektit të zbatimit dhe i librezës së masave për pasqyrimin e këtij zëri,
rezulton se ky zë punimi edhe pse është pasqyruar në mënyrë analitike janë bërë gabime në
llogaritjen e tij, sepse në total gjatësia e mureve pritës sipas projektit të zbatimit të ndryshuar
dhe të miratuar nga autoriteti kontraktor, paraqitet 411 ml dhe 466 ml siç librezuar dhe
situacionuar (Pra, janë librezuar 55 ml mure dhe themele më shumë).
Nga rillogaritja rezulton të jenë situacionuar më tepër si vijon:
Beton i klasës C 16/20 për muret, paraqitet në volumin 10,263 m3 [55 ml x 0.933 m (latësia
mesatare e mureve) x 0.2 m (gjerësia e mureve)].
Beton i klasës C 16/20 për Themele, paraqitet në volumin 7,367 m3 [55 ml x 0.366 m (latësia
mesatare e themeleve) x 0.366 m (gjerësia e themeleve)].
Pra në total, për zërin struktura monolite b/a për mure pritës, është librezuar dhe situacionuar
më tepër dhe është përfituar në mënyrë ta parregullt nga shoqëria “E.” SHPK, në vlerën
167,485 lekë pa TVSH [17.63 m3 beton x 9,500 lekë/m3 ].
Si përfundim nga auditimi rezulton se:
- Shuma 554,020 lekë pa TVSH përbën dëm ekonomik ndaj buxhetit të Bashkisë Elbasan
dhe duhet të zhdëmtohet nga shoqëria “E.” SHPK. Ky veprim është në kundërshtim me ligjin
nr. 8402, neni 8, të ndryshuar ku citon se: “... Zbatuesi i punimeve mban përgjegjësi dhe është
i detyruar të realizojë punimet e ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin,
kushtet teknike të zbatimit dhe rregullat e sigurimit teknik. Ai duhet të sigurojë cilësinë e
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materialeve të ndërtimit dhe produkteve të ndërtimit, të cilat duhet të plotësojnë kërkesat e
projektit në përputhje me standardet kombëtare ose europiane...”, në kundërshtim me
Udhëzimin e KM Nr .2, datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu I,
Sipërmarrësi i punimeve të ndërtimit”, Pika 3 si dhe në kundërshtim me kushtet e pagesës të
kontratës dy paleshe të nënshkruar dhe ngarkon me përgjegjësi zbatuesin e punimeve.
- Dëmi ekonomik në shumën 554,020 lekë pa TVSH ndaj buxhetit të Bashkisë Elbasan
ngarkon me përgjegjësi mbikëqyrësin e punimeve dhe është në kundërshtim me ligjin nr.
8402, neni 7, të ndryshuar ku citon se: “... Mbikëqyrësi i punimeve është i detyruar të
kontrollojë dhe është përgjegjës për zbatimin e punimeve të ndërtimit, në përputhje me lejen e
ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, të zbatimit, si dhe destinacionin e objektit.
Ai është i detyruar të kontrollojë librin e kantierit dhe është përgjegjës për saktësinë,
vërtetësinë e dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit”, në kundërshtim me UKM
Nr. 3, datë 15.2.2001 “Për mbikëqyrjen dhe kolaudimin e punimeve të ndërtimit” të
ndryshuar, pika 3.2 ku citon se: “Libreza e masave për punimet e ndërtimit është
dokumentacioni bazë për verifikimin e saktësisë së vëllimeve të punimeve të ndërtimit, të
vendosura në situacion. Kjo librezë hartohet nga drejtuesi teknik i objektit dhe firmoset nga
ai, nga mbikëqyrësi i punimeve dhe nga përfaqësuesi ligjor i sipërmarrësit, për të cilin është
miratuar leja e ndërtimit”, në kundërshtim me kushtet e kontratës ku citon se: “Mbikëqyrësi i
punimeve është i detyruar të kontrollojë dhe është përgjegjës për zbatimin e punimeve të
ndërtimit, në përputhje me lejen e ndërtimit, projektin, kushtet teknike të projektimit, të
zbatimit si dhe destinacionin e objektit. Ai është përgjegjës për saktësinë, vërtetësinë e
dokumenteve dhe cilësinë e punimeve të ndërtimit”.
(Për sa më sipër është mbajtur akt konstatimi nr.10, datë 23.11.2018).
C.1.5 & C.1.6. Opinion mbi prokurimin e fondeve në nivel institucional. Mbulimi me auditim.
Hartimi i një tabele në lidhje me procedurat e prokurimit publik, procedurat e audituara nga
grupi i auditimit në vlerë dhe në përqindje.
Për procedurat e prokurimi me vlera të larta, Bashkia Elbasan për vitin 2016 ka zhvilluar
gjithsej 54, me një vlerë totale të fondit limit prej 1,199,088,024 lekë, vlerë të kontratave të
lidhura prej 1,148,694,904 lekë dhe diferencë të kontratës me fondin limit prej 50,393,119
lekë. Për vitin 2017 janë zhvilluar gjithsej 58 procedura prokurimi në vlerën totale të fondit
limit prej 850,125,320 lekë, vlerë të kontratës 776,871,104 lekë dhe diferencë të kontratës me
fondin limit 73,254,217 lekë. Për periudhën janar – shtator 2018, janë zhvilluar gjithsej 45
procedura prokurimi në vlerën totale prej 550,987,065 lekë, vlerë të kontratave të lidhura prej
478,799,001 lekë dhe diferencë të kontratës me fondin limit prej 72,188,064 lekë. Në total
për të gjithë periudhën e audituar janar 2016 – shtator 2018, janë zhvilluar gjithsej 157
procedura prokurimi me vlera të larta në vlerën totale të fondit limit prej 2,600,200,409 lekë,
vlerë të kontratave të lidhura prej 2,404,365,009 lekë, diferencë të kontratës me fondin limit
prej 195,835,400 lekë.
Si fenomen i përgjithshëm i konstatuar në të gjitha procedurat e prokurimit publik: nga
komisioni i hartimit të kritereve dhe specifikimeve teknike, në procesverbalin e mbajtur prej
tyre, nuk është dokumentuar argumentimi i kritereve të vecanta të DST. Edhe pse rastet e
vendosjes së kritereve në kundërshtim me kerkesat ligjore janë minimale (vetëm në një rast
ato janë vendosur në kundërshtim me kërkesat ligjore), për komisionin është detyrim ligjor
dokumentimi në procesverbal i argumentimit të vendosjes së secilit kriter, duke shpjeguar
nevojën reale të vendosjes së kriterit dhe bazën ligjore nga e cila rrjedh vendosja e kriterit.
Ky qartësim ndihmon komisionin në eliminimin e gabimeve të mundshme si dhe qartëson
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operatorët ekonomik për arsyen e vendosjes së secilit kriter. Për këtë mangësi mbajnë
përgjegjësi: znj. F. Gj. (ekonomiste), me detyrë ish specialiste e sektorit të preventivimit,
hartimit të kritereve dhe specifikimeve teknike, ndërprerë marrëdhëniet e punës me urdhrin
e titullarit nr. 256 date 19.03.2018, z. Y. A. me detyrë ish përgjegjës i sektorit të
preventivimit hartimit dhe përcaktimit të kritereve dhe specifikimeve teknike, ndërprerë
marrëdhëniet e punës me urdhrin e titullarit nr.6 datë 06.01.2017, znj. A. M., me detyrë
drejtore në drejtorinë e prokurimeve publike. Tenderi në të cilin janë konstatuar vendosje të
kritereve jo në përputhje me kërkesat ligjore, është pjesë e këtij raporti auditimi, ndërsa
tenderat e tjerë, për arsye që u theksua më lart, pavarësisht mos dokumentimit të
argumentimit të vendosjes së kritereve, u konstatua se ato janë vendosur në përputhje me
objektin e kontratës dhe nivelin e vlerës së saj, nuk bëhen pjesë e raportit përfundimtar.
Opinion mbi prokurimin e fondeve publike
Janë audituar gjithsej 26 procedura prokurimi, ose në vlerë numerike 17% e procedurave, me
vlerë të fondit limit prej 902,669,282 lekë. Nga vlera totale e kontratave të lidhura (prej
2,404,365,009 lekë), është audituar vlera prej 809,288,622 lekë, ose 34% e të gjithë vlerës.
Bazuar në rezultatet konkrete për tenderat e audituar, në zhvillimin e procedurave të
prokurimit publik, nuk u konstatuan shkelje ligjore në kualifikimin dhe s’kualifikimin e
operatorve ekonomik.
Përsa i përket zbatimit të kontratave të punimeve, janë audituar vetëm dy tendera, në të cilët
janë gjetur anomali, por për shkak të nivelt të ulët të tenderve të audituar, (kampioni shumë i
vogël), nuk mund të dilet në një opinion të përgjithshëm në këtë fushë (zbatimin e kontrave
të punimeve).
Hartimi i një tabele në lidhje me procedurat e prokurimit publik, procedurat e audituara nga
grupi i auditimit, paraqiten në aneksin nr.4 në fund të raportit të auditimit.
D. Auditim mbi zbatimin e rekomandimeve në auditimin e mëparshëm.
Në lidhje me verifikimin e zbatimit të rekomandimeve të lëna nga KLSH në Bashkinë
Elbasan, në auditimet e mëparshme, nga verifikimi rezultoi që:
Me shkresën nr.129/10, datë 27.5.2016 “Raporti Përfundimtar i Auditimit dhe
rekomandimet” nga Kontrolli i Lartë i Shtetit janë dërguar rekomandimet për përmirësimin e
gjendjes së konstatuar nga auditimi.
Bashkia Elbasan për zbatim e rekomandimeve të KLSH ka kthyer përgjigje me shkresën
nr.804, datë 16.6.2016, pra brenda 20 ditëve nga data e dërgimit të shkresës, nga 20 ditë që
është afati ligjor, siç shprehet dhe në nenin 15 germa (j), të ligjin nr. 154/2014, datë
27.11.2914 “Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”.
Nga Bashkia Elbasan, është dërguar njoftim në KLSH lidhur mbi ecurinë e realizimit të
rekomandimeve me shkresën nr.8578/1, datë 07.11.2016, brenda afatit 6-mujor nga data e
marrjes së rekomandimeve nga KLSH-ja sipas kërkesave të përcaktuara në ligjin nr.
154/2014, datë 27.11.2914“Për organizimin dhe funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”
neni 30 “Rekomandimet e KLSH-së dhe ecuria e zbatimit”, pika 2, ku përcaktohet se: “Subjekti i
audituar, brenda 6 muajve nga data e njoftimit të raportit të auditimit, i raporton Kontrollit të Lartë
të Shtetit mbi ecurinë e zbatimit të rekomandimeve të dhëna”.
Në vijim nga Bashkia Elbasan janë marrë masa organizative dhe shpërblim dëmi për
përmirësimin e gjendjes ekonomiko financiare të Bashkisë, janë hartuar programe pune e
konkretisht:
1. Ka dalë urdhri nr. 804, datë 16.6.2016 “Mbi masat për zbatimin e rekomandimeve të
Kontrollit të Lartë të shtetit”.
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2. Është hartuar plani i masave, nr. 804 prot, datë 16.6.2016, i cili ka përcaktuar masat që
duhet të merren për zbatimin e rekomandimeve, drejtoritë dhe sektorët përkatës si dhe afatet e
realizimit.
Zbatimi i rekomandimeve është audituar sipas programit të auditimit tematik nr.1113, datë
04.11.2016. Me shkresën nr.1113/57 datë 2.12.2016 është dërguar raporti përfundimtar dhe
rekomandimet, në të cilat është rikërkuar zbatimi i masave të pa zbatuara.
Bashkia Elbasan për zbatim e rekomandimeve të KLSH nuk ka kthyer përgjigje për shkresën
nr.113/57, datë 02.12.2016, brenda 20 ditëve nga data e dërgimit të shkresës,
KLSH me shkresën nr.1113/116, datë 31.01.2017, ka rikërkuar përshpejtimin e procesit të
zbatimit të rekomandimeve me shkresën nr.1113/57, datë 02.12.2016.
Bashkia Elbasan me shkresën nr.804/135, datë 03.03.2017 ka kthyer raportin mbi ecurinë e
zbatimit të rekomandimeve brenda 30 ditëve, nga 20 ditë që është afati ligjor, siç shprehet
dhe në nenin 15 germa (j), të ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2914 “Për organizimin dhe
funksionimin e Kontrollin të Lartë të Shtetit”.
Pasi është riaudituar Bashkia Elbasan për zbatimi e rekomandimeve, sipas programit të
auditimit tematik nr.113, datë 04.11.2016 KLSH ka dërguar në Bashkinë Elbasan
rekomandimet e auditimit me shkresën nr.1113/57 datë 2.12.2016 dhe me shkresën
nr.1113/116, datë 31.01.2017, ka rikërkuar përshpejtimin e procesit të zbatimit të
rekomandimeve të mësipërme, por Bashkia Elbasan nuk ka dërguar njoftim në KLSH lidhur
mbi ecurinë e realizimit të rekomandimeve brenda afatit 6-mujor nga data e marrjes së
rekomandimeve nga KLSH-ja sipas kërkesave ligjore të sipërcituara.
Në shkresën e mësipërme janë rikërkuar për zbatim 4 masa organizative, konkretisht
rekomandimi nr.33, 34, 35 dhe 36, të cilat nga auditimi rezultoi se janë zbatuar plotësisht.
Gjithashti janë rikërkuar për zbatim masa disiplinore për dy punonjës, të cilat rezultojnë të
zbatuara.
Si konkluzion, masat e rikërkuara për zbatim nëpërmjet shkresës nr.1113/116, datë
31.01.2017 të KLSH, rezultojnë të zbatuara nga Bashkia Elbasan.

IV. Për përmirësimin e gjendjes rekomandojmë marrjen e masave të mëposhtme:
A. MASA ORGANIZATIVE
1. Gjetje nga auditimi: Bashkia Elbasan nuk ka ngritur një sistem të plotë të menaxhimit
financiar dhe kontrollit të brendshëm, sepse nuk është hartuar regjistri i rriskut, gjurma e
auditimit dhe lista e proceseve të punës nga të gjitha drejtoritë. Institucioni nuk ka hartuar
rregulla për ruajtjen e aktiveve, rregulla për shpeshtësinë e raportimit të menaxherëve kryesor
te titullari, llojet e raporteve për informim. Drejtoria e burimeve njerëzore nuk ka trajnime për
ruajtjen dhe zhvillimin profesional të stafit. Ka mangësi nga stafi në njohjen e kërkesave të
ligjit nr.10296, datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe kontrollin” dhe manualit për
zbatimin e këtij ligji. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kërkesat e ligjit nr.
10296,datë 08.07.2 010,“Për menaxhimin financiar dhe kontrollin”, neni 8, pika 8, germa (ç),
nenet 9, 10, 11, 16, 18/1, 20 -24, (Më hollësisht trajtuar në pikën A.1, faqe 10-13 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
1.1. Rekomandim: Bashkia Elbasan të marrë masa për hartimin e regjistrit të rriskut,
gjurmës së auditimit, listës së proceseve të punës për secilën drejtori. Nga titullari/nëpunësi
autorizues të hartohen rregulla për ruajtjen e aktiveve, sidomos për ato aktive që kanë rrisk të
lartë humbjeje apo vjedhje (automjete etj.). Të hartohen rregulla për frekuencën e raportimit
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të menaxherëve kryesorë tek titullari, si dhe llojet e raporteve. Nga Drejtoria e Burimeve
Njerëzore të merren masa për hartimin e programeve dhe kryerjen në mënyrë periodike të
trajnimit të stafit lidhur me fushën dhe detyrën funksionale të secilit punonjës si dhe për
njohjen e kërkesave të ligjit nr. 10296,datë 08.07.2010, “Për menaxhimin financiar dhe
kontrollin” dhe manualin në zbatim të tij.
Brenda muajit shkurt 2019
2. Gjetje nga auditimi: Në Bashkinë Elbasan, për periudhën 2016-2018, për arsye të
ndryshme, kanë ndërprerë marrëdhëniet e punës 81 punonjës, (të nivelit specialist e lartë), por
nga auditimi u konstatua se asnjë nga këta punonjës, përpara largimit nuk ka bërë dorëzimin e
detyrës me procesverbal: dorëzimin e dosjeve shkresore, elektronike, pra të gjithë punës së
krijuar prej tyre gjatë qëndrimit në institucion. Këto veprime nuk garantojnë ruajtjen dhe
transmetimin informacionit dhe bazës së të dhënave të krijuara në institucion, por ndërprerje
të saj dhe rrjedhimisht ndikojnë në performancën e institucionit. Punonjësit e rinj të marrë
rishtas në punë, përballen me vështirësinë e mungesës së informacionit të duhur, duke mos e
njohur si duhet situatën e periudhës së paraardhësve të tyre. Në këtë mënyrë nuk krijohet një
vazhdimësi kronologjike e transmetimit të punës së kryer nga një punonjës te tjetri, por
ndërprerje e saj, në varësi të shpeshtësisë së ndërrimit të stafit, e cila sjellë edhe pasoja reale
në punën e sektorëve përkatës të njësisë vendore. Në institucion nuk ka rregulla të shkruara
për veprimet e punonjësve përpara largimit dhe detyrat e strukturave përkatëse të financës
dhe burimeve njerëzore në raste të tilla. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me:
-Udhëzimin e Ministrisë Financave nr. 30, datë 27.12.2011“Për menaxhimin e aktiveve në
njësitë e sektorit publik”,pika 13
-VKM nr. 360, datë 14.07.2000 ”Për lirimin nga shërbimi civil”, pikat 19, 20 dhe 21
”Dorëzimi i detyrës”,
-VKM nr. 171, datë 26.03.2014 ”Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të
nëpunësve civilë, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”, pika 50
-Ligjin nr. 7961, date 12.07.1995 “Kodit te Punës te Republikës se Shqipërisë” i ndryshuar,
nenin 25 -Detyrimi i dhënies llogari dhe i kthimit (Më hollësisht trajtuar në pikën A.1. faqe
10-13 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1. Rekomandim: Në mënyrë që të parandalohen rastet e mos dorëzimit të detyrës nga
punonjësi kur ai ndërpret marrëdhëniet e punës, nga titullari të vendosen rregulla të
brendshme të shkruara për këtë qëllim: të hartohet urdhër i veçantë apo të shtohet në
rregulloren e brendshme dhe për këtë të njihen të gjithë punonjësit. Në këto rregulla të
përcaktohet detyrimi që ka punonjësi për dorëzimin e aktiveve që ka në inventar dhe të gjithë
punës së kryer, dosjeve shkresore, dokumentacionit elektronik, e gjithçka të krijuar nga
punonjësi gjatë qëndrimit të tij në detyrë, e cila duhet të konsiderohet “pronë e institucionit”.
Gjithashtu të përcaktohen edhe detyrimet e strukturave përkatëse të institucionit për këtë
qëllim: sektori i financës, burimeve njerëzore etj.
Brenda muajit janar 2019
3. Gjetje nga auditimi: Në verifikimin e listave të subjekteve debitorë në vite, konstatohen
subjekte aktive, por me detyrime. Kështu sipas të dhënave rezultojnë 2087 debitorë aktiv me
vlerë 125,629 mijë lekë, e barabartë kjo me 88.3 % të numrit total të subjekteve 2363, dhe
98% e vlerës së borxhit 130,323 mijë lekë, pra më shumë se gjysma e vlerës së detyrimeve që
kanë subjektet që ushtrojnë aktivitet, gjë e cila tregon punën e pamjaftueshme të sektorit të
borxhit në arkëtimin e detyrimeve debitorë, në mos zbatim të Kreut XI-“Mbledhja me forcë e
detyrimit tatimor të papaguar”, neni 88-104 të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat
tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar; ligjin nr. 7895, datë 27.01.1995, me
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ndryshimet e mëvonshme, neni 181-Mospagimi i taksave dhe tatimeve (Më hollësisht trajtuar
në pikën B.1.4 faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
3.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata e krijimit të debitorëve
dhe të nxirren përgjegjësitë. Drejtoria e Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të
Ardhurave, Sektori i Borxhit, të bëjë njoftim vlerësimet për detyrimet përkatëse për secilin
debitor privat dhe, nëse pas njoftimeve zyrtare bizneset aktiv debitorë, nuk pranojnë të
paguajnë detyrimet në vite, të merren masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së
këtyre masave të bëhet kallëzim penal për mos pagesë të detyrimeve.
Brenda muajit janar 2019
4. Gjetje nga auditimi: Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, për periudhën
objekt auditimi nuk e ka planifikuar saktë taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e
reja, pasi nuk ka marrë parasysh në planifikim, hartimin dhe miratimin e planit të
përgjithshëm vendor, planin e detajuar vendor për ndërtimet e reja dhe kërkesat për leje
ndërtimi nga subjekte dhe individë.
Gjithashtu Drejtoria e mësipërme, nuk ka zbatuar dispozitat ligjore të VKM nr. 860, datë
10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të ardhurave për
ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim”, pika 5, si dhe ligjin nr. 9632, datë
30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Janë planifikuar të ardhura nga kjo
taksë por realizimi i arkëtimit të saj është i ulët, pasi ka diferencë të dukshme midis
planifikimit dhe realizimit në vlerën 159,131 mijë lekë, e cila ka ndikuar ndjeshëm në mos
realizimin e të ardhurave dhe kryerjen e investimeve. Sa më sipër është në papajtueshmëri
edhe me pika 3 e nenit 27- Taksa e ndikimit në infrastrukturë, për objektet që legalizohen dhe
pika 1, nenit 27, të ligjit nr. 9632, datë 30.10.2006 “Për sistemin e taksave vendore”, i
ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
4.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata dhe të nxirren
përgjegjësitë lidhur me taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja dhe për
objektet pa leje të legalizuara. Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve Operacionale, në
hartimit e projekt planit të të ardhurave që dërgohet për miratim në Këshillin Bashkiak, të
planifikojë saktë treguesit e planit, për taksën e ndikimit në infrastrukturë nga ndërtimet e reja
dhe taksën e ndikimit në infrastrukturë për objektet që legalizohen. Për këtë qëllim të merret
në konsideratë hartimi dhe miratimi i Planit të Përgjithshëm Vendor, Planit të Detajuar
Vendor për ndërtimet e reja, si dhe të të bashkëpunohet me Drejtorinë Rajonale të ALUIZNIt dhe ZVRPP Elbasan për numrin e ndërtimeve pa leje të legalizuara.
Në planifikimin e të ardhurave për vitin 2019
5. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i Akt-Marrëveshjes nr.3401, datë 23.12.2011, hartuar
midis Bashkisë Elbasan dhe UK Elbasan, për taksën e ndërtesës të taksapaguesve të
kategorisë familjare, konstatohet parregullsi, pasi ky detyrim nuk është llogaritur sipas
sipërfaqes në m2, por është konsideruar si tarifë sipas numrit të banesave. Gjithashtu nuk
është pasur parasysh se për personat të cilët kanë në pronësi më shumë se një banesë, niveli i
taksës së ndërtesave të banimit është dyfishi i nivelit të taksës për kategorinë e cila ka vetëm
një banesë. Sa më sipërm edhe pse është miratuar me VKB, është në kundërshtim me ligjit nr.
9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore” neni 22. (Më hollësisht trajtuar në
pikën B.1.4, faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
5.1. Rekomandim: Nga Drejtoria Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave, Aseteve,
Buxhetit dhe Financës, të merren masa për të krijuar një bazë të dhënash për banesat, ku të
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evidentohen familjet të cilët zotërojnë më shumë se një ndërtesë banimi dhe sipërfaqet që ato
disponojnë. Detyrimet përkatëse të llogariten sipas dispozitave të nenit 20 dhe 22, të ligjit nr.
9632, datë 30.10.2006, “Për sistemin e taksave vendore”, i ndryshuar. Për këtë të
shfrytëzohen të dhënat nga ZVRP, ALUIZNI, UK Elbasan.
Brenda muajit mars 2019
6. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i pasqyrave financiare konstatohet se gjendja e
llogarisë 202 “Studime dhe kërkime” për vitin 2017 paraqitet në vlerën 66,545,449 lekë, vlerë
e cila përfaqëson projektet për investime në vite. Nga analiza e kësaj llogarie, konstatohet se
vlera prej 27,781,915 lekë, i përkasin e projekteve, investimet e të cilave kanë përfunduar në
vitet e kaluara dhe të trashëguara nga 12 ish Komunat të cilat tashmë janë pjesë e Bashkisë
Elbasan, ndërsa vlera prej 38,763,534 lekë i përket projekteve për objekte të përfunduara për
Bashkisë Elbasan. Vlera e këtyre projekteve, nuk është sistemuar në llogaritë përkatëse të
investimit të përfunduar si pjesë e kostos totale të objektit. Për sa më sipër kjo llogari e
pasqyrave financiare, nuk pasqyron me vërtetësi gjendjen e aktiveve, në kundërshtim me
UMF nr. 14, datë 28.12.2006 “Për përgatitjen dhe raportimin e pasqyrave financiare vjetore
2006 për institucionet qendrore, organet e pushtetit vendor dhe njësive që varen prej tyre, si
dhe të njësive të menaxhimit/zbatimit të projekteve e marrëveshjeve me donatorët e huaj” i
ndryshuar; rubrika 3- Procedurat e rakordimit dhe te mbylljes se llogarive; kërkesat e nenin 7,
9, 10 të ligjit nr. 9228, datë 29.4.2004 “Për kontabilitetin dhe pasqyrat financiare” (Më
hollësisht trajtuar në pikën A.2, faqe 13-20 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
6.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata lidhur me keq
kontabilizimin e mësipërm dhe të nxirren përgjegjësitë. Drejtoria e financës të marrë masa
për sistemimin e llogarisë 202 “Studime e projektime”, në mënyrë që në këtë llogari të
paraqitet vetëm vlera e projekteve, investimet e të cilave nuk kanë përfunduar, duke e
transferuar në debi të llogarive të aktiveve të qëndrueshme të trupëzuara për objektet e
përfunduara, vlerën 66,545,449 lekë.
Menjëherë dhe në vijimësi
7. Gjetje nga auditimi: Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë
planifikuar detyrimet e prapambetura, në këtë zë ka diferenca të dukshme midis treguesve të
hartimit dhe zbatimit të buxhetit. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë për vitin 2016, 2017
dhe 2018 janë realizuar respektivisht në masën 82,7% , 81,7% dhe 82,1%. Planifikimi i
zërave të shpenzimeve dhe investimeve dhe mos realizimi i tyre për shkak të mos realizimit
të të ardhurave sjellin mos plotësimin e nevojave reale të komunitetit dhe ulje të
performancës së njësisë vendore në drejtim të këtyre shërbimeve. Planifikimi i zërit të
shpenzimeve është bërë pa llogaritur detyrimet për faturat e pa likuiduara. Gjendja e faturave
të pa likuiduara ndaj të tretëve më 30.09.2018 është në vlerën 176,106,951 lekë, e cila
përfshin detyrime të ish komunave në vlerën 36,064,461 lekë, detyrime të Bashkisë Elbasan
përpara reformës administrativo-teritoriale në vlerën 37,095,781 leke dhe detyrime të reja të
krijuara pas kësaj reforme, në vlerën 102,946,709 lekë. Veprimet e mësipërme janë në
kundërshtim me nenin 52, -Kryerja e shpenzimeve të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008 ”Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, UMF nr. 5, datë
27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura”, Udhëzimin plotësues nr. 2, datë
10.01.2018, “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91 – Detyrimet e prapambetura të Njësive të
Vetëqeverisjes Vendore (Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 20-30 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
7.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata lidhur me
planifikimin, realizimin e buxhetit dhe krijimin e faturave të pa likujduara dhe të nxirren
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përgjegjësitë. Nga Drejtoria e Buxhetit ë marren masa për hartimin e një buxheti real,
mbështetur në realizimin e mundshëm e objektiv të të ardhurave. Të merren në konsideratë
realizimet faktike të të ardhurave në vitin e mëparshëm buxhetor. Në vazhdimësi çdo faturë
shpenzimesh të likuidohet brenda afateve ligjore (30 ditë), duke shmangur transferimin e
detyrimeve nga njëri vit buxhetor në tjetrin.
7.2. Rekomandim: Titullari dhe Drejtoria e Financës të marrë masa të menjëhershme për
pagesën e faturave të pa likuiduara në vlerën totale 176,106,951 lekë. Për këtë, bazuar në
UMF nr. 5, datë 27.12.2014 “Për shlyerjen e detyrimeve të prapambetura” dhe Udhëzimin
Plotësues nr. 02, datë 10.01.2018 “Për buxhetin e vitit 2018”, pikat 82-91-Detyrimet e
prapambetura të Njësive të Vetëqeverisjes Vendore, të paraqesë në mbledhjen e këshillit
bashkiak, një material për gjendjen e faturave të pa likuiduara në vite, të hartojë grafik për
shlyerjen e tyre, në përputhje me kërkesat ligjore për radhën e pagesave. Në zbatim të pikës
88 të udhëzimit të mësipërm të bëjë publikimin e të gjitha detyrimeve të prapambetura në
faqen zyrtare të institucionit.
Menjëherë dhe në vijimësi

B. MASA PËR SHPËRBLIM DËMI
Bazuar në ligjin nr. 154/2014, datë 27.11.2014 “Për organizimin dhe funksionimin e
Kontrollit të Lartë të Shtetit” neni 15 germa (b) dhe (c) –Të drejtat e KLSH dhe mbështetur
në nenet 98-102, të ligjit nr. 44/2015, datë 30.04.2015 “Kodi i procedurave administrative në
Republikën e Shqipërisë”, nenet 21-33, të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për
vetëqeverisjen vendore” dhe pikën 93, të udhëzimit të Ministrit të Financave nr. 30, datë
27.12.2011 ”Për menaxhimin e aktiveve në njësitë e sektorit publik”, nga Titullari i Njësisë
Publike, të nxirren aktet administrative përkatëse dhe të kërkohet në rrugë ligjore (Padi
gjyqësore), duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe procedurat e
tjera në të gjitha shkallët e gjykimit, me qëllim kërkimin për shpërblimin e dëmit. Nëpunësi
zbatues të ndjekë procesin dhe të kryej regjistrimet e nevojshme kontabël përfundimtare, me
qëllim shpërblimin e dëmit në vlerën 2,379,607 lekë, si më poshtë:
1. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve sipas kontratës pa nr. prot., datë
09.06.2016, me objekt “Sistemim Asfaltim Rruga “Sule Misiri dhe “Fehmi Kotherja”, me
vlerë të kontratës 71,496,914 lekë me TVSH, rezultuan diferenca në volume pune të pakryera
në fakt, por të paguara në vlerën 1,825,587 lekë pa TVSH, dëm ekonomik për buxhetin e
shtetit dhe njësisë vendore. Veprimet e mësipërme janë në kundërshtim me kontratën e
sipërmarrjes së punimeve të lidhur mes Autoritetit Kontraktor Bashkia Elbasan dhe BOE
“M.” SHPK & “V. I.” SHPK (Më hollësisht trajtuar në pikën C.1.4, faqe 43-53 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
1.1. Rekomandim: Nga Bashkia Elbasan të merren masa për arkëtimin e vlerës prej
1,825,587 lekë pa TVSH nga Operatori Ekonomik “M.” SHPK, dhe “V. I.” SHPK, në
cilësinë e sipërmarrësit në kontratën pa nr. prot datë 09.06.2016.
Menjëherë
2. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i zbatimit të punimeve të ndërtimit, sipas kontratës nr.
prot. 9175, datë 11.05.2017, vlerë 16,151,979 lekë me TVSH, me objekt “Sistemim dhe
asfaltim i rrugës “Abdyl Daiu” Lagjia 5-Maj ”, lidhur midis autoritetit kontraktor Bashkia
Elbasan dhe Operatori Ekonomikë “E.” SHPK, në cilësinë e sipërmarrësit, rezultuan
diferenca në volume apo punime jo të kryera në përputhje me projektin e hartuar nga
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projektuesi e të miratuar nga Autoriteti Kontraktor, me pasojë dëm ekonomik ndaj buxhetit
të shtetit dhe njësisë vendore në vlerën 554,020 lekë pa TVSH.
Sa më sipër nuk është në përputhshmërime nenin 8, të ligjit nr. 8402, datë 10.09.1998 “Për
kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të ndërtimit” i ndryshuar, me Udhëzimin e KM Nr. 2,
datë 13.5.2005 “Për zbatimin e punimeve të ndërtimit”, Kreu I, Sipërmarrësi i punimeve të
ndërtimit”, pika 3 si dhe me kontratën e mësipërme (Më hollësisht trajtuar në pikën C.1.4,
faqe 43-53 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
2.1 Rekomandimi: Nga Bashkia Elbasan, të merren masa për arkëtimin e vlerës prej 554,020
lekë pa TVSH, dëm ekonomik ndaj buxhetit të shtetit dhe njësisë vendore si pasojë e
likuidimit të punimeve të pakryera në fakt, nga Operatori Ekonomikë “E.” SHPK, në cilësinë
e sipërmarrësit sipas kontratës datë 21.12.2017.
Menjëherë

C.1 MASA PËR ELIMINIMIN E EFEKTEVE NEGATIVE TË KONSTATUARA NË
ADMINISTRIMIN E FONDEVE PUBLIKE DHE PËR MENAXHIMIN ME
EKONOMICITET, EFICENCE DHE EFEKTIVITET TË FONDEVE PUBLIKE
1.Gjetje nga auditimi: Bashkia Elbasan ka administruar 22 vendime gjyqësore të formës së
prerë (vendime të mbartura dhe gjatë periudhës së auditimit, detyrime pagese) në vlerën
21,293,646 lekë, nga të cilat, njëmbëdhjetë raste për “detyrim kontrate” fatura të pa
likuiduara në vlerën 7,082,378 lekë, dy raste fatura të pa likuiduara nga ish Komunat, në
vlerën 2,787,784 lekë, katër raste për largime të pa drejta nga puna në vlerën 1,949,708 lekë,
katër raste për shpronësim në vlerën 1,080,261 lekë, një rast për vendosje gjobe të padrejtë në
vlerën 89,740 lekë. Nga shuma e mësipërme për periudhën 2016-2018 është likuiduar vlera
12,989,871 lekë, efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore, mbetur për likuidim të
mëtejshëm në buxhetin e vitit 2019 vlera 8,303,775 lekë. Përpara zbatimit të vendimit
gjyqësor, nga titullari nuk janë nxjerrë përgjegjësitë administrative dhe nuk është nxjerrë akti
që provon gjurmën e auditimit të këtij procesi, në kundërshtim me kërkesat e pikës 62 të
udhëzimin nr.2, datë 06.02. 2012 “Për procedurat standarde të zbatimit të buxhetit” (Më
hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 20-30 të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1. Rekomandim: Titullar i institucionit të analizojë të gjitha rastet e vendimeve gjyqësore
në vlerën 21,293,646 lekë, të nxjerrë arsyet dhe përgjegjësitë për efektin negativ që këto
vendime i kanë shkaktuar buxhetit të njësisë vendore. Sektori juridik në rastet e proceseve
gjyqësore të ndjek këtë proces në të gjitha shkallët e gjykimit. Përpara zbatimit të vendimit
gjyqësor, nga titullari të nxirren përgjegjësitë administrative dhe akti që provon gjurmën e
auditimit të këtij procesi.
Menjëherë dhe në vijimësi
2.Gjetje nga auditimi: Bazuar në informacionin e dhenë nga drejtoria e financës,
konstatohet se nga Operatori i Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), për periudhën
2015-2018, në faturat e energjisë elektrike të ndriçimit rrugor të Bashkisë Elbasan, përveç
vlerës së energjisë elektrike të konsumuar sipas aparatit matës, për çdo muaj është llogaritur
edhe vlera e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv për 110 kontrata,
ndërkohë që ndriçimi rrugor i qytetit nuk ka të instaluar aparat televiziv. Veprimet e
mësipërme kanë sjellë si pasojë efekt negativ në buxhetin e njësisë vendore në vlerën
356,300 lekë dhe janë në kundërshtim me pikën 8, shkronja “b” të udhëzimit nr. 29, datë
18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”, ku
përcaktohet se ndriçim publik i rrugëve nuk është subjekt i pagesës së tarifës së shërbimit për
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përdorimin e aparateve televiziv, (Më hollësisht trajtuar në pikën B, faqe 20-30 të Raportit
Përfundimtar të Auditimit).
2.1.Rekomandim: Bashkisë Elbasan të hartojnë akt-marrëveshje me Operatorin e
Shpërndarjes së Energjisë Elektrike (OSHEE), në të cilën të kërkojë heqjen e detyrimeve në
vlerën 356,300 lekë për tarifën e shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv në faturat e
ndriçimit publik rrugor, të cilat janë të faturuara pas hyrjes në fuqi të udhëzimit nr.29, datë
18.12.2014 “Për përcaktimin e tarifës së shërbimit për përdorimin e aparateve televiziv”.
Gjithashtu t’i kërkohet OSHEE që në vazhdim të ndërpresë llogaritjen e tarifës së mësipërme
në faturat e e ndriçimit publik rrugor.
Menjëherë dhe në vijimësi

C.2. MASA PËR TË RRITUR PERFORMANCËN NË ARKËTIMIN E
DETYRIMEVE PËR TAKSAT DHE TARIFAT VENDORE DHE DETYRIMET NGA
QIRADHËNIA (TË ARDHURA TË MUNGUARA)
1. Gjetje nga auditimi: Për periudhën 2016–2018, janë jashtë skemës së pagesës së taksa e
ndërtesës, tarifë pastrimi, tarifë ndriçimi dhe tarifë gjelbërimi, 18000 familje të lagjeve të
qytetit Elbasan, të cilët nuk janë faturuar dhe arkëtuar detyrime sipas akt-marrëveshjes për
vlerën 43,200,000 lekë, të ardhura të munguara për buxhetin e Bashkisë, për këto nuk ka
regjistër të familjeve, me të dhënat sa është numri i familjeve gjithsej për sipërfaqet e banimit
që ka secila familje dhe se kujt viteve i përket banesa para apo pas vitit 1993, sa kanë paguar,
sa nuk paguajnë dhe sa familje janë të përjashtuar nga pagesa e këtyre taksave, nuk plotësohet
njoftim detyrimi për familje,veprim në papajtueshmëri me pikën 7 të nenit 4, të ligjit nr.
9632, datë 30/10/2006 “Për Sistemin e Taksave Vendore”, i ndryshuar (Më hollësisht trajtuar
në pikën B.1.4, faqe 30-41të Raportit Përfundimtar të Auditimit).
1.1. Rekomandim: Nga titullari i njësisë vendore të analizohet situata e mësipërme dhe të
dalin përgjegjësitë. Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve,
Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Kordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve, të
marrë masa, të ngrejë grup punë me specialist të fushës për evidentimin e abonentëve
familjarë, për lagjet e qytetit ndaj të cilëve nuk janë aplikuar detyrimet për taksat e tarifat
vendore, të hartohet regjistri përkatës me të dhënat e evidentuara në terren dhe të ndiqen të
gjitha procedurat e nevojshme administrative në të gjitha shkallët për arkëtimin e vlerës
43,200,000 lekë.
Brenda muajit prill 2019
2. Gjetje nga auditimi: Në auditimin e dokumentacionit ligjorë për arkëtimin e debitorëve
nga Sektori i Borxhit, konstatohet se në datën 30.09.2018 janë gjithsej 2363 subjekte
debitorë për vlerën 130,323 mijë lekë. Sektori i Borxhit nuk ka bërë njoftimin e subjekteve
debitor, në kundërshtim me përcaktimet e pikës 1 të nenit 89, të ligjit nr. 9920, datë
19/5/2008 “Për Procedurat Tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar.
-Nuk janë ndjekur procedurat ligjore për mbledhjen me forcë të detyrimit tatimor, në
kundërshtim me Kreun XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të papaguar, neni 88-104 të
ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”, i
ndryshuar (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41 të Raportit Përfundimtar të
Auditimit).
2.1. Rekomandim: Drejtoria e Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhurave,
Sektori i Borxhit, të marrë masat duke ndjekur të gjitha rrugët administrative e ligjore për
arkëtimin detyrimeve të paarkëtuara të subjekteve fizik/ juridik, për të gjitha detyrimet
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tatimore të pa mbledhura për 2363 subjekteve me vlerë prej 130,323 mijë lekë, 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” me ndryshime, duke ndjekur rrugët e mëposhtme:
a-T’u dërgohen bankave të nivelit të dytë urdhër bllokimet e llogarive bankare, sipas nenit
90, të ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore në Republikën e Shqipërisë”.
b-Të dërgohet në Drejtorinë Rajonale të Transportit, kërkesa për vendosjen e barrës
siguruese (për mjetet) dhe në ZVRPP (për pasuritë e paluajtshme), sipas nenit 91, të ligjit nr.
9920, datë 19.05.2008 ”Për procedurat tatimore Republikan e Shqipërisë” me ndryshime.
c- Në funksion të mbledhjes së detyrimit të papaguar, Drejtoria e Tatimeve, Tarifave Vendore
dhe Mbledhjes së të Ardhurave, të angazhojë strukturat e saj për të verifikuar dhe monitoruar
në vend aktivitetin tregtar të tatim paguesit, me qëllim konfiskimin në fund të çdo dite të një
shume jo më pak se 50 % të qarkullimit të realizuar.
d- Dhe në se edhe pas njoftimeve zyrtare Bizneset, nuk pranojnë të paguajnë detyrimet, në
vite nga ana e Drejtorisë së Tatimeve, Tarifave Vendore dhe Mbledhjes së të Ardhuravedhe
Drejtoria Juridike, të marrin masa administrative apo sekuestro dhe pas marrjes së këtyre
masave të bëhet kallëzim penal bazuar në Kodin Penal të Republikës së Shqipërisë, miratuar
me ligjin nr. 7895, datë 27.1.1995 me ndryshimet e mëvonshme, neni 181,-Mospagimi i
taksave dhe tatimeve.
Menjëherë
3. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u konstatua se në fund
të periudhës datë 31.12.2017, janë gjithsej 10596 familje debitorë për vlerën e detyrimit
prej 75,657,958 lekë (për taksë toke në vlerën 46,160,528 lekë, për taksë ndërtese në vlerën
16,270,955 lekë, për taksë trualli në vlerën 1,887,551 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën
11,338,924 lekë (Më hollësisht trajtuar në pikën B.1.4, faqe 30-41të Raportit Përfundimtar
të Auditimit).
3.1 Rekomandim: Drejtoria e Përgjithshme e Planifikimit të të Ardhurave e Aseteve,
Buxhetit dhe Financës, Drejtoria e Koordinimit të Njësive Administrative dhe Lagjeve të
marrë masa dhe të kërkojë arkëtimin debitorëve për 10596 familje të vlerës 75,657,958 lekë,
sipas të dhënave të Gjendjes Civile, duke dërguar njoftim vlerësimet abonentëve familjarë me
postë, për:
-Taksë toke në vlerën 46,160,528 lekë;
-Taksë ndërtese në vlerën 16,270,955 lekë;
-Taksë trualli në vlerën 1,887,551 lekë;
-Tarifa shërbimi në vlerën 11,338,924 lekë.
Menjëherë
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V.KONKLUZIONE DHE OPINIONI I AUDITIMIT
Opinion i kualifikuar
KLSH ka kryer auditimin e përputhshmërisë së aktivitetit të njësisë vendore Bashkia Elbasan
dhe në përfundim të tij, grupi i auditimit mbështetur në standardet INTOSAI dhe në Manualin e
Auditimit Përputhshmërisë të KLSH-së, jep opinion lidhur me shkallën e ndjekjes nga subjekti të
rregullave, ligjeve dhe kuadrit rregullator në tërësi. Nga auditimi i kryer, bazuar në evidencat e
mjaftueshme, të përshtatshme dhe të besueshme, si dhe bazuar në gjykimin dhe skepticizmin
profesional, pavarësisht përpjekjeve pozitive të bëra nga Drejtuesit e Institucionit, në disa raste,
veçanërisht në probleme të trashëguara nga ish komunat, rezultuan devijime nga kuadri ligjor dhe
rregullator në fuqi (kriteret), të cilat në gjykimin profesional të audituesit të pavarur janë
materiale, por jo të përhapura, efektet e të cilave justifikojnë dhënien e një opinioni të
kualifikuar1. Ne besojmë se evidencat e auditimit të ofruara janë të mjaftueshme dhe ofrojnë
bazën e arsyeshme për dhënien e opinionit të kualifikuar. Dhënien e opinionit të kualifikuar e
mbështesim në konkluzionet e mëposhtme të arritura në përfundim të procesit të auditimit:
Baza për opinion të kualifikuar
- Për periudhën 2016-2018 janë jashtë skemës së pagesës për taksën e ndërtesës, tarifë pastrimi,
tarifë ndriçimi dhe tarifë gjelbërimi, 18,000 familje të lagjeve të qytetit Elbasan, për të cilët nuk
janë faturuar dhe arkëtuar detyrime sipas akt-marrëveshjes, duke krijuar të ardhura të munguara
për buxhetin e Bashkisë për vlerën 43,200,000 lekë.
- Nuk janë ndjekur procedurat e duhura ligjore për arkëtimin e taksave dhe tarifave vendore, e si
rezultat janë krijuar 2,363 subjekte debitor për subjektet private në vlerën totale 130,323,333 lekë,
10596 familje debitorë për vlerën e detyrimit prej 75,657,000 lekë si vijon: për taksë toke në
vlerën 46,160,528 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 16,270,955 lekë, për taksë trualli në vlerën
1,887,551 lekë, tarifa shërbimi në vlerën 11,338,924 lekë.
Nga auditimi në lidhje me debitorët familjarë u konstatua se në datën 31.12.2017, janë gjithsej
10596 familje debitorë për vlerën e detyrimit prej 75,657,958 lekë për taksë toke në vlerën
46,160,528 lekë, për taksë ndërtese në vlerën 16,270,955 lekë, për taksë trualli në vlerën
1,887,551 lekë dhe tarifa shërbimi në vlerën 11,338,924 lekë.
Mos marrja e masave për arkëtimin e debitorëve për taksat dhe tarifat vendore është në
kundërshtim me kërkesat e ligjit nr. 9920, datë 19.05.2008 “Për procedurat tatimore në
Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, kreu XI-Mbledhja me forcë e detyrimit tatimor të
papaguar, neni 88-104.
- Në hartimin e buxhetit vjetor në zërin e shpenzimeve, nuk janë planifikuar detyrimet e
prapambetura dhe detyrimet për faturat e pa likuiduara. Në total treguesit e buxhetit për këtë zë
treguesit e buxhetit kanë diferenca midis planifikimi dhe realizimit: për vitin 2016, 2017 dhe
2018 janë realizuar respektivisht në masën 82,7% , 81,7% dhe 82,1%. Njësia vendore ka një
gjendje të faturave të pa likuiduara ndaj të tretëve më datën 30.09.2018 në vlerën 176,106,951
lekë, e cila përfshin detyrime koherente dhe të periudhave të mëparshme, efekt që do të rëndojë
buxhetin e ardhshëm të njësisë vendore.
-Pasqyrat financiare në llogarinë 202 “Studime dhe kërkime”, paraqesin pasaktësi, pasi vlera prej
66,545,449 lekë ju përket investimeve të përfunduara, por nga keq kontabilizimi nuk është bërë
pjesë e këtyre investimeve.
Për sa më sipër paraqitet ky Raport Përfundimtar Auditimi.

1

Auditimi i përputhshmërisë përcakton se deri në çfarë mase subjekti i audituar ndjek rregullat,
legjislacionin dhe aktet normative, politikat, kodet e miratuara, apo kushtet e përcaktuara, si kushtet e
kontratës apo klauzolat e një marrëveshje financimi etj.
Kur gabimet janë materiale por jo të përhapura, audituesi paraqet një opinion të kualifikuar
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ANEKSET
Aneksi nr.1 Pika A.2. Saktësia e veprimeve rregulluese dhe mbyllëse për paraqitjen e
pasqyrave financiare, trajtuar nga faqja 13-18 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Gjendja e llogarive të bilancit në fund të vitit 2016 dhe në fund të vitit 2017
Në lekë

12
A
20, 230
201
202
203
209
230
21,23,24,28
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
231
232
24
28
25.26
25
26
B
Klasa 3
31
32
33
34
35
36
37
38
39
Klasa 4
409
411-418
423.429
431
432
433
4342
435
436
437.438

Rezultate te mbartura(saldo debitore)
AKTIVE TE QENDRUESHME
I.Te pa trupezuara
Prime te emisionit dhe rimbursimit te huave
Studime dhe kerkime
Koncesione, patenta,licenca e tjera ngjashme
Amortizimi i aktiveve qendrushme te pa trupezuara(-)
Shpenzime per rritjen e aktiv.qendr.patrupezuara
II.Akt.Qendr.te Trupezuara
Toka,troje,Terene
Pyje,Kullota Plantacione
Ndertime e Konstruksione
Rruge,rrjete,vepra ujore
Instalime teknike,makineri,paisje,vegla pune
Mjete transporti
Rezerva shtetrore
Kafshe pune e prodhimi
Inventar ekonomik
Amortizimi aktiv.Qendr.te trupezuara(-)
Shpenzime proces per rritjen e AQT
Shpenzime proces per transferime kapitale
Aktive te Qend.te trupezuara te demtuara
Caktime
III.Aktive Financiare
Huadhenie e nenhuadhenie
Pjesmarrje ne kapitalin e vet
AKTIVE QARKULLUESE
I.Gjendja e Inventarit
Materiale
Objekte inventari
Prodhime, punime e sherbime ne proces
Produkte
Mallra
Gje e gjalle ne rritje e majmeri
Gjendje te pambritura ose prane te treteve
Diferenca nga cmimet e magazinimit
Shuma te parashikuara per zhvleresim te inventarit(-)
II.Kerkesa arketimi mbi Debitoret
Furnitore(Debitore),parapagime pagesa pjesore
Kliente e llogari te ngjashme
Personeli, paradhenie, deficite e gjoba
Te drejta e taksa per t'u derdhur ne shtet
Tatime mbledh nga shteti per llog.Pushtetit Lokal
Shenz.fatkeqesi natyrore qe mbulon shteti
Te tjera operacione me shtetin(debitor)
Sigurime Shoqerore
Sigurime Shendetesore
Organizma te tjere shoqerore

31.12.2017
3,863,747,596.59
1,073,898.00

31.12.2016
4,077,322,451.31
4,075,353.60

66,545,449.00

66,545,449.00

(65,471,551.00)

(62,470,095.40)

3,862,673,698.59
448,595,399.83
42,210,036.00
750,625,377.00
2,456,286,520.00
110,240,320.68
6,041,065.00

4,073,247,097.71
425,473,302.00
42,308,036.00
750,630,646.00
2455,719,520.00
83,181,698.68
6,041,065.00

59,839,465.90
(392,741,427.00)
381,576,941.18

72,004,226.00
(356,130,812.15)
594,019,416.18

0

0

1,048,928,717.87
15,429,381.09
5,081,501.02
10,347,890.07

899,328,598.48
21852,666.82
6,379,085.22
15,473,581.60

197,938,421.00

17,070,3597

740,900.00

740,900

120,478,066.00

90,778,197
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44
45
465
468
49
50.59
50
511
512
52O
531
532
54
56
59
C
477
481
486
85
X

Institucione te tjera publike
Mardhenie me instit.brenda dhe jasht sistemit
Efekte per t'u arketuar nga shitja let.vlere vendosjes
Debitore te ndryshem
Shuma te parashikuara per zhvleresim(-)
III.Llogarite financiare
Letra me vlere te vendosjes
Vlera per tu arketuar
Llogari ne banke
Disponibilitete ne thesar
Llogari ne arke
Vlera te tjera
Akreditiva dhe paradhenie
Llogari ne organizma krediti
Provigjone zhvlersimi letra me vlere vendosjes(-)
LLOGARI TE TJERA AKTIVE
Diferenca konvertimi aktive
Shpenz.per tu shpernd.ne disa ushtrime
Shpenzime te periudhave te ardheshme
REZULTATI I USHTRIMIT(saldo debitore)
TOTALI I AKTIVIT

X
A
10
101
105
106
107
109
11
111
115
116
12
13
14
15
B
16,17,18
16
17
Klasa 4
419
401-408
42
431
432
433
4341
435
436
437.438
44
45
460
464
466

TOTALI I PASIVIT
FONDE TE VETA
I. Fonde te veta
Fonde baze
Grante te brendshme kapitale
Grante te huaja kapitale
Vlera Akt.Qend.te caktuara ne perdorim
Rezerva nga rivlersimi aktiveve te qendrushme
II.Fonde te tjera te veta
Fonde rezerve
Caktim nga rezultati i vitit per investime
Te ardhura nga shitja e Ak.Qendrushme
III.Rezultati i mbartur
IV.Subvecione te jashtezakonshme( - )
V.Pjesemarrje te instit.ne invest.per te trete
VI.Shuma parashikuara per rreziqe e shpenz.
DETYRIME
I.Borxhe afatgjate
Huamarrje e brendeshme dhe te ngjashme
Huamarrje e huaj
II.Detyrime afatshkurter
Kliente(Kreditore), parapagese pjesore
Furnitore e llogari te lidhura me to
Personeli e llogari te lidhura me to
Detyrime ndaj Shtetit per tatim-taksa
Tatime mbedhura nga shteti per llog.Pusht.Lokal
Shteti fatkeqesi natyrore
Te tjera operacione me shtetin(kreditor)
Sigurime shoqerore
Sigurime shendetsore
Organizma te tjere shoqerore
Institucione te tjera publike
Marrdhenie me institucione brenda e jasht sistemit
Huadhenes
Detyrime per t'u paguar per blerjen e letr,vlere
Kreditore per mjete ne ruajtje

76,719,455.00

79,184,500

835,560,905.78

706,772,335.66

336,776,490.93

203,804,268.04

19,582,600.00

7669,800

479,201,814.85

495,298,267.62

246,428,361.00

156,295,156

246,428,361.00

156,295,156

5,159,104,675.46

5,132,946,206.79

5,159,104,675.46
3,902,212,332.68
3,537,332,721.50
3,497,600,046.50
39,732,675.00

5,131,946,206.79
4,121,823,497.93
3,505,155,701.95
3,505,155,701.95

8,230,166.00

3,229,806

3,230,166.00
5,000,000.00
18,035,345.00

3,229,806
22,648,379.8

338,614,100.18

590,789,610.18

1,012,871,774.02
479,716,946.02
479,716,946.02

859,589,838.62
495,298,267.62
495,298,297.62

533,154,828.00

364,291,571

334,486,127.00
22,819,647.00
1,808,458.00

216,936,729
21,311,489
1,567,035

2,077,050.00
6,846,644.00
945,551.00

2,400,600
6,378,217
879,883

69,205,446.00

29,623,018
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467
C
475
478
480
487

Kreditore te ndryshem
LLOGARI TE TJERA
Te ardhura per tu regjist.vitet pasardhese
Diferenca konvertime pasive
Te ardhura per tu klasifikuar ose rregulluar
te ardhura te arketuara para nxjerrjes titullit

85

REZULTATI I USHTRIMIT(Saldo kreditore)

94,965,905.00
0

85,194,600
0

244,020,568.76

151,532,870.24

Aneksi nr.2. Pika B.Planifikimi dhe hartimi i buxhetit. Buxheti i njësive vartëse, trajtuar nga
faqja 27-28 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Qendra Ekonomike e Arsimit Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
234,969
39,189
138,013
572
11,040
423,783

Fakti
222,398
37,017
82,156
565
10,855
352,991

%
94.6
94.4
59.5
98.8
98.3
83.3

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
282,948
47,147
135,013
555
14,231
479,894

Fakti
270,917
45,214
62,015
465
1,477
380,088

%
95.7
95.9
45.9
83.8
10.3
79.2

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
228,205
209,731
37,669
35,003
90,753
86,342
330
326
23,047
7,679
380,004
339,081

%
91.9
92.9
95.1
98.8
33.3
89.2

Sport Klub Elbasani
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve paraqitet:
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 604
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
3,910
630
10,000
4,000
120
18,660

Fakti
3,625
603
9,723
3,700
79
17,730

%
92.7
95.7
97.2
92.5
65.8
95

Viti 2017
Plani
4,471
720
12,000
8,000
270
25,461

Në 000/ lekë
Fakti
4,155
691
8,319
7,990
15
21,170

%
92.9
96
69.3
99.9
5.6
83.1

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
3,705
3,371
625
563
9,320
9,209
2,000
2,000
255
240
15,905
15,383

%
91
90.1
98.8
100
94.1
96.7

Ndërmarrja Mirëmbajtje Terrene Sportive Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
11,934
1,940
1,500
46

Fakti
11,487
1,917
1,104
46

%
96.3
98.8
73.6
100

15,420

14,554

94.4

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
Fakti
15,178
14,927
2,530
2,493
1,435
749

%
98.3
98.5
52.2

288
19,431

22.6
93.8

65
18,234

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
12,638
12,238
2,115
2,040
1,538
1,209
37
31

%
96.8
96.5
78.6
100

16,328

95

15,518

Qendra e Artit Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)

Jasht limiti (602)

Viti 2016
Plani
22,316
4,670
14,895
0
2,200
44,081
0
1,390

Në 000/ lekë

Fakti
21,120
3,142
13,712
0
1,942
39,916

%
94.6
67.3
92
0
88.3
90.6

Viti 2017
Plani
24,126
6,640
18,333
39
1,000
50,138

Fakti
24,126
4,375
14,284
39
696
43,520

%
100
65.9
77.9
100
69.6
86.8

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
%
16,779
16,041
95.6
3,540
3,094
87.4
12,441
11,892
95.6
41
39
95.1
0
0
0
32,801
31,066
94.7

1,316

94.7

4,024

3,590

89.2

635

602

94.8

66

DOKUMENTI 14
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raporti Pëfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Elbasan”

TOTALI:

45,471

41,232

90.7

54,162

47,110

87

33,436

31,668

94.7

Qendra e Trashëgimisë Kulturore Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)

Viti 2016
Plani
11,110
1,830
2,000
30

TOTALI:

14,970

Fakti
10,372
1,736
1,753
25

13,886

%
93.4
94.9
87.6
83.3

92.8

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
12,410
2,050
3,550
0
200

Fakti
11,921
1990
2510
0
0

%
96
97
70.7
0

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
%
9,900
9,337
94.3
1,670
1,560
93.4
3,709
2,821
76.1
0
0
297
276
92.9

18,210

16,421

90.2

15,576

13,994

89.8

Agjensia e Shërbimeve Publike Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
89,832
14551
160,259
226
13,946
278,814

Fakti
73,237
12,182
129,873
226
7,354
222,872

%
81.5
83.7
81
100
52.7
79.9

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
106,039
17,735
198,694
300
50,574
373,342

Fakti
97,101
16,208
134,684
294
10,900
259,187

%
91.6
91.4
67.8
98
21.6
69.4

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
%
83,332
78,288
93.4
13,762
13,069
95
164,320
157,952
96.1
141
141
100
40,419
24,067
59.5
301,974
273,517
90.6

Qendra Sociale “Balashe” Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
15,177
2,480
5,581
35
1,700
24,973

Fakti
14,785
2,458
5,571
35
0
22,849

%
97.4
99.1
99.8
100
0
91.5

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
17,735
2,887
5,705
70
1,700
28,097

Fakti
17,370
2,887
3,870
70
0
24,197

%
97.9
100
67.8
100
0
86.1

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
%
13,894
13,717
98.7
2,340
2,281
97.5
5,581
5,182
92.9
67
67
100
100
100
100
21,982
21,347
97.1

Njësia e Menaxhimit të Banesave Sociale Elbasan
Realizimi i buxhetit sipas natyrës së shpenzimeve.
Nr.
1
2
3
4
5
6
7

Emërtimi i
artikullit
Totali
600të
shpenzimeve
Totali 601
Totali 602
Totali 606
Totali 609
Totali 166
Investim (231)
TOTALI

Viti 2016
Plani
2,340
390
465

Fakti
2,074
346
25

%
88.6
88.7
5.4

1,865
20,527
255
25,842

0
14,085
0
16,530

0
68.6
0
64

Në 000/ lekë
Viti 2017
Plani
2,300
390
200
40

Fakti
2,153
359
90
40

%
93.6
92.1
45
100

15,278
300
18,508

14,607
0
17,249

95.6
0
93.2

Viti 2018
Periudha Janar-Shtator
Plani
Fakti
%
1,755
1,627
92.7
294
273
92.9
283
228
80.6

14,903
287
17,522

14,513
287
16,928

97.4
100
96.6

Aneksi nr.3. Pika B.1.4. Auditim mbi planifikimin dhe realizimin e të ardhurave të
institucionit, trajtuar nga faqja 30-41 të Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Të ardhurat për taksat dhe tarifat vendore, planifikimi dhe realizimi i tyre.
Nr
I

Emërtimi
TAKSA VENDORE

Viti 2016
Plan
Fakt
122,663
149,126

Viti 2017
Plan
Fakt
166,244
165,173

9/mujori 2018
Plan
Fakt
157,828
158,247
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Nr
1
2
3
4
5
6
7
8

III
1
2
3
4
5

Emërtimi
Taksa mbi pasurine e palujtshme nd.
Taksa mbi truallin
Takse fjetje hotel
Taksa e tabeles
Taksa per zenien e hapes.publike
Taksë për tavolina
Taksë reklame
Taksë regjistrimi
Taks për kazinot, bingot qend.qytet
Taksë për bastet sportive qend.qytet
TE ARDHURA NGA TARIFAT
Tarifë pastrimi
Tarifë gjelbërimi
Tarifë ndriçimi
Tarif e ndotjes mjedisit
Gjoba e biznesit
Totali

Viti 2016
Plan
Fakt
73,738
101,177
665
2,833
2,000
5379
660
1,464
20,000
19,961
0
0
6,600
16,947
0
146
3,000
610
16,000
609
101,432
99,973
55,545
56,626
10,422
11,962
5,955
8,587
20,000
13,002
9,510
9796
224,095
249,099
111%

Viti 2017
Plan
Fakt
112,717
106,395
2,816
11,786
5,680
6,696
1,489
726
25,638
23,249
0
0
17,704
16,262
200
59
0
0
0
0
126,117
123,440
73,327
76,231
16,022
17,903
12,345
14,188
15,000
8,505
9423
6,613
292,361
288,613
99%

9/mujori 2018
Plan
Fakt
96,517
88,072
9,574
21,949
4,437
9,333
1,108
673
21,633
19,206
11,090
6,481
13,308
12,501
161
32
0
0
0
0
81,709
165,813
49,449
102,826
8,148
20,886
6,367
24,900
11,090
9,992
6655
7,209
239,537
324,060
135%

Aneksi nr.4. Pika C. Auditim mbi procedurat e prokurimit public, trajtuar nga faqja 41-54 të
Raportit Përfundimtar të Auditimit.
Bashkia periudha janar –
dhjetor 2016

Audituar
(Po/Jo)

Nr.

Objekt prokurimi

Fondi limit (pa
tvsh)

Vlera
kontrates (pa
tvsh)

1

Gazeta e Bashkisë

1,745,486

2

Shërbimi i internetit për Bashkinë
Elbasan
Mbikqyrje e punimeve për disa
objekte në Bashkinë Elbasan 8
lote

4

Lloji i
procedures
prokurimit

Data e
shqyrtimit të
ofertave

Operatori
ekonomik
fitues

1,685,200

Diferenca
nga fondi
limit(pa
tvsh)
60,286

Kërkesë për
Propozim

22.01.2016

"R. G." sh.p.k

4,950,000

3,745,567

1,204,433

22.01.2016

"A." sh.p.k

3,670,452

2,511,248

1,159,204

Kërkesë për
Propozim
Kërkesë për
Propozim

11.07.2016

5 subjekte

Blerje materiale elektrike për
Agjensinë e Shërbimeve Publike

4,728,760

3,493,790

1,234,970

Kërkesë për
Propozim

13.06.2016

M. H.sh.p.k

5

Blerje materiale pastrimi

2,899,880

2,119,350

780,530

Kërkesë për
Propozim

11.07.2016

“M. D.
''sh.p.k

6

Blerje materiale kancelarie dhe
bojëra

1,693,085

1,197,931

495,154

Kërkesë për
Propozim

27.05.2016

"I. O." sh.p.k

7

Shërbimi i sigurimit fizik të
objekteve për Bashkinë Elbasan
dhe Institucionet e varësisë

17,646,295

16,593,700

1,052,595

Proçedurë e
Hapur

16.05.2016

“K. 1” sh.p.k

8

Blerje shtypshkrime

881,237

672,500

208,737

Kërkesë për
Propozim

25.07.2016

"R. G." sh.p.k

9

Blerje printera, fotokopje

4,166,615

3,419,875

746,740

31.05.2016

“P. S.” sh.p.k

10

Blerje materiale ndërtimi

6,225,811

4,582,735

1,643,076

03/06/2016

“A.” sh.p.k

11

Blerje produkte ushqimore për
çerdhe, kopshte dhe konvikte

12,783,700

12,688,025

95,675

Kërkesë për
Propozim
Kërkesë për
Propozim
Proçedurë e
hapur

09.05.2016

"B." sh.p.k.

12

Blerje pjesë këmbimi

361,080

293,405

67,675

25.07.2016

“A. I.” p.f

3

Kërkesë për
Propozim
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13

Transporti inteligjent (Bashkia
Elbasan, Bashkia Korçë, Bashkia
Vlorë)

37,500,000

36,617,647

882,353

Proçedurë e
hapur

15.11.2016

“H. S.” sh.p.k
& “S. T. A.”
sh.p.k

14

Transporti i mësuesve dhe
nxënësve

10,734,429

10,710,000

24,428

Proçedurë e
hapur

18.04.2016

“E. T. 2013”
sh.p.k. & “T.
B.“ sh.p.k

15

Blerje pllaka varri për Agjensine
e Sherbimeve Publike

1,416,696

1,415,570

1,126

Kërkesë për
Propozim

30.05.2016

“A.” sh.p.k

16

Riparim dhe lyerje të objekteve
arsimore në Njësitë
Administrative
Blerje paisje për sallën e Këshillit
Bashkiak
Blerje bukë për çerdhe, kopshte
dhe konvikte

7,801,916

7,764,758

37,158

Kërkesë për
Propozim

23.08.2016

“E.” sh.p.k

2,625,000

2,362,500

262,500

19.09.2016

1,958,000

1,936,000

22,000

Kërkesë për
Propozim
Kërkesë për
propozim

28.04.2016

“T. TV. S”
sh.p.k
"A. Zh." p.f

Mbikqyrje e punimeve për disa
objekte në Bashkinë Elbasan
ndarë në lote
Blerje pelet briket për nevojat e
QEA dhe Njësive Administrative

3,336,776

2,125,712

1,211,064

Kërkesë për
propozim

22.08.2016

3 subjekte

1,920,800

1,916,513

4,287

Kërkesë për
Propozim

28.10.2016

“F. B.” sh.p.k

Blerje dhe furnizim me dru zjarri
për Qendrën Ekonomike të
Arsimit dhe Njësitë
Administrative
Blerje fruta-perime-vezë për
çerdhe, kopshte dhe konvikte
Kryerja e shërbimit të pastrimit
në qytetin e Elbasanit

4,190,200

3,168,200

1,022,000

Kërkesë për
Propozim

28.10.2016

“2 A” sh.p.k

4,520,520

4,433,820

86,700

01.04.2016

"B." sh.p.k

74,999,664

74,714,651

285,013

Kërkesë për
Propozim
Proçedure e
Hapur

06.06.2016

V. I. sh.p.k

17
18
19

20

21

22
23
24

Sigurimi i objekteve në vartësi të
Qendrës Ekonomike të Arsimit

4,000,000

3,990,000

10,000

Kërkesë për
Propozim

27.06.2016

S. sh.p.k

25

Blerje pjesë këmbimi për
autovetura, makineri të rënda dhe
goma, për Agjensinë e
Sherbimeve Publike, Bashkia
Elbasan

3,134,916

3,100,060

34,856

Kerkese per
Propozim

13.06.2016

2 subjekte

26

Blerje ndriçues për Agjensinë e
Shërbimeve Publike

823,418

621,100

202,318

Kërkesë për
Propozim

13.06.2016

“V.” sh.p.k

27

Blerje buke, mish, bulmet, frutazarzavate dhe produkte
ushqimore për nevojat e Qendrës
Sociale Balashe
Blerje produkte bulmeti për
çerdhe, kopshte dhe konvikteve
Blerje mish viçi për çerdhe,
kopshteve dhe konvikteve
Sistemim-asfaltim rruga “Qamil
Guranjaku”, Lagjja “Visaron
Xhuvani
Sistemim asfaltim rruga Ahmet
Hastopalli dhe sheshet e
pallateve, Lagjja Beqir Dardha

2,261,056

2,223,805

37,251

Kërkesë për
Propozim

29.04.2016

2 subjekte

3,624,300

3,587,800

36,500

26.04.2016

“B.” sh.p.k.

3,553,000

3,481,500

71,500

27.04.2016

“B.” sh.p.k.

14,879,527

14,800,000

79,527

Kërkesë për
Propozim
Kërkesë për
Propozim
Proçedurë
e Hapur

30.05.2016

B. shpk

16,998,366

16,423,366

575,000

Proçedurë
e Hapur

16.08.2016

B. shpk &
B.Shpk

28
29
30

31

Po

32

Sistemim-Asfaltim i rrugës
“Belul Berisha

23,585,239

17,774,458

5,810,781

Proçedurë
e Hapur

25.11.2016

N. shpk

33

Sistemim asfaltim rruga "Ibrahim
Gjergji" dhe sheshet e pallateve
nr.76 dhe nr.82, Lagjja "Qemal
Stafa
Sistemim – Asfaltim rruga
"Adyli Haxhire" lagja "28
Nentori"
Rikualifikimi urban i sheshit
"Valmi”

6,562,622

6,552,621

10,001

Kërkesë
për
Propozim

18.07.2016

B. N. shpk

11,299,321

11,180,722

118,599

Proçedurë
e Hapur

09.09.2016

B.I. shpk

Po

62,388,013

61,110,748

1,277,265

Proçedurë
e Hapur

23.08.2016

B. N. shpk

Po

34

35

Po

69

DOKUMENTI 14
KONTROLLI I LARTË I SHTETIT
Raporti Pëfundimtar për Auditimin e ushtruar në “Bashkinë Elbasan”

36

37

38

Rikonstruksioni i rrugës “Ali
Cungu”, faza e pare dhe
“Rrugicat e varrezave"
Sistemim-Asfaltim rruga
Broshkë dhe ura mbi lumin
Shkumbin
Sistemim asfaltim i rruges Rinia

22,083,331

19,078,585

3,004,746

Proçedurë
e Hapur

08.11.2016

B.I. shpk

Po

103,261,997

95,408,928

7,853,069

Proçedurë
e Hapur

18.08.2016

V. H. shpk

117,243,635

111,041,008

6,202,627

15.08.2016

V. I. shpk

4,901,887

4,900,000

1,887

Proçedurë
e Hapur
Kërkesë
për
Propozim
Proçedurë
e Hapur
Proçedurë
e Hapur

11.07.2016

E. shpk

05.07.2016

B. N. shpk &
Gj. shpk
V. I. shpk

Po

39

Rikonstruksion konvikti "Ymer
Tola

40

Sistemim asfaltim rruga 28
Nëntori
Rikonstruksion i rrugës rurale
Qaf Hajdaran- Byshek

162,490,618

159,163,020

3,327,598

152,640,704

151,018,467

1,622,237

Rikonstruksioni i urës së varur
Polis-Vale dhe ndërtim i këmbëve
të urës Paper-Sollak
Sistemim asfaltim i rrugës
Alemsha Stafa

16,726,045

16,363,721

362,324

Proçedurë
e Hapur

15.07.2016

B. N. shpk &
Gj. shpk

Po

7,810,267

7,777,000

33,267

22.07.2016

B. shpk

Po

44

Shkolla "Qamil Guranjaku"

54,665,794

54,540,713

125,081

04.07.2016

45

Sistemim asfaltim Rruga "25
Nentori"

75,664,634

74,722,956

941,678

Kërkesë
për
Propozim
Proçedurë
e Hapur
Proçedurë
e Hapur

E. & L.
K.shpk
E. shpk & V.
H. shpk

46

Sistemim asfaltim i rruga "Sul
Misiri & Fehmi Kotherja"

61,610,979

59,580,762

2,030,217

Proçedurë
e Hapur

28.04.2016

M. shpk &
V. shpk

Po

47

“Sistemim asfaltim rruga
"Abdulla Bej Tirana", "Mehmet
Daiu", "Hysen Peni", Lagjja
"Partizani" e Lagjja "Vullnetari"”

22,935,477

21,547,033

1,388,444

Proçedurë
e Hapur

08.07.2016

B. I. shpk

Po

48

Rehabilitimi K.U.Z + K.U.B

13,608,511

12,315,055

1,293,456

Proçedurë
e Hapur

05.12.2016

B. shpk

Po

49

Sistemim asfaltim rruga Shefqet
Shyti, Lagjja Luigj Gurakuqi

1,179,172

1,163,918

15,254

20.07.2016

“B.” sh.p.k

50

Vazhdim i Projektit arkitektonik
për sistemimin e territorit sportiv
të shkollave 9-vjeçare “Naim
Frasheri”, “Sul Harri”, “Abdyl
Paralloi”, dhe “Adem Krasniqi”,
Faza e dytë, Rrethimi i fushave
sportive

4,075,390

4,054,714

20,676

Me
negociim
pa botim
paraprak
Kërkesë
për
Propozim

14.11.2016

“B. N.” sh.p.k

51

Rikonstruksioni i urës së varur
Polis-Vale, ndërtimi i këmbëve të
urës Paper-Sollak ” (kontrate
shtese)

2,661,615

2,661,615

20.12.2016

B. N. shpk &
Gj. shpk

“Riparim shkarje rruges rurale
aksi Balez – Letan dhe riparim
vepra arti”
Vendosje semafore tek kryqezimi
“Alpha Bank” me rrugen
"Q.Stafa"

1,750,000

1,203,246

546,754

03.10.2016

"B. N."
sh.p.k.

2,389,692

2,319,101

70,591

10.01.2017
(hera e 3)

“Përmisimi i kushteve të banimit
për komunitetin Rom dhe
Egjiptian lagjja 5 Maji”

5,522,096

4,820,185

701,911

“R.S & M”
sh.p.k& “G.
P. G. C.”
sh.p.k
E. shpk

1,199,088,024

1,148,694,904

50,393,119

41
42

43

52

53

54

Shuma viti 2016

-

Me
negociim
pa botim
paraprak të
njoftimit të
kontratës
Kërkesë
për
Propozim
Kërkesë
për
Propozim
Kërkesë
për
Propozim

06.07.2016

29.04.2016

29.03.2016

Periudha Janar – Dhjetor 2017
Objekt prokurimi

Po

Audituar
(Po/Jo)
Fondi limit (pa

Vlera kontrates

Diferenca

Lloji i

Data e

Operatori
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1

Blerje vajra +lubrifikante

1,000,000

774,580

nga fondi
limit(pa
tvsh)
225,420

2

Shërbimi i gatimit dhe
shpërndarjes së ushqimit për
nxënësit e konviktit të shkollës së
mesme profesionale (katering)
Blerje makine autovinç me kosh

48,571,737

48,479,138

92,599

2,333,333

2,200,000

133,333

Supervizim, rehabilitim urban
sheshi " ZaraN. dhe bulevardi
"Aqif Pasha "
LOTI I "F.v pjesë këmbimi për
makinat e shërbimit dhe makinat
e rënda për ASHP"
LOTI II "F.V goma per mjetet e
ASHP"
Blerje materiale pastrimi për
QEA
Botimi i gazetës Almanak të
bashkisë Elbasan
Sigurimi i objekteve në varësi të
QEA
Blerje materiale ndërtimi

1,025,000

755,500

269,500

2,500,000

2,291,800

208,200

K. për
propozim

23.05.2017

"A. I." sh.p.k

1,133,320

1,060,000

73,320

23.05.2017

2,000,470

1,560,600

439,870

1,280,000

1,224,000

56,000

"R. 2000"
sh.p.k.
"M. D. "
sh.p.k.
"R. G." sh.p.k

3,900,000

3,880,000

20,000

3,133,647

2,723,250

410,397

2,866,666

2,262,714

603,952

16.08.2017

"S. U. G."
sh.p.k
"M. P. 2L"
sh.p.k
"T." sh.p.k

1,166,617

1,071,650

94,967

K. për
propozim

29.06.2017

"R. G." sh.p.k

13

Mbikqyrja e punimeve
"Rikualifikimi urban i Parkut
Qëndror Rinia"
Blerje shtypshkrime për vitin
2017 për bashkinë , QKR,
A.P.B.V.M
Blerje pllaka varri

K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim

1,173,046

1,155,000

18,046

02.05.2017

"A." sh.p.k

14

Blerje kabëll ABC 2*16mm AL

4,999,740

3,314,650

1,685,090

19.05.2017

15

Blerje kazanë mbetje urbane

2,999,970

2,610,000

389,970

29.05.2017

"M. P. 2L"
sh.p.k
"B." sh.p.k

16

Blerje materiale elektrike për
ASHP
Blerje kancelari dhe bojra për
vitin 2017 për Bashkinë ,QKR,
A.SH.P.B.V DHE SHMZSH
Blerje lodra parku "Aqif Pasha "

4,200,830

2,916,530

1,284,300

06.04.2017,

"M. H." p.f

4,742,973

2,969,981

1,772,992

K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim

24.04.2017

"A. Ll."
sh.p.k

1,665,000

1,647,000

18,000

02.05.2017

"B. N." sh.p.k

1,660,281

1,263,300

396,981

06.04.2017

"V." sh.p.k

3,719,870

3,672,000

47,870

15.03.2017

"B. " sh.p.k

21

Blerje ndriçuesish ( kokë me
gjithë krahë)
Blerje fruta-perime -vezë për
QEA
Blerje bukë për QEA

1,236,200

1,225,000

11,200

16.03.2017

"F. A."

22

Blerje bulmet për QEA

3,073,800

3,032,000

41,800

17.03.2017

"B. " sh.p.k

23

Blerje mish viçi për QEA

2,795,000

2,752,000

43,000

16.03.2017

"B. " sh.p.k

24

Blerje fruta perime ,produkte
ushqimore, bulmet ,mish dhe
muke per nevojat e QSB
Blerje dhe furnizim me dru zjarri
për nevojat e Njësive
Administrative dhe Bashkisë, për
ngrohjen e kopshteve dhe
shkollave
Blerje produkte ushqimore për
QEA
Mirëmbajtja e platformes
"Trasporti inteligjent "(bashkia

2,321,672

2,314,220

7,452

K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim
K. për
propozim

07.04.2017

2 subjekte

3,612,000

3,336,585

275,415

K. për
propozim

27.10.2017

"P." sh.p.k

12,718,788

12,664,800

53,988

E hapur

24.03.2017

"B. " sh.p.k

31,875,000

31,575,000

300,000

E hapur

17.02.2017

"H. S." sh.p.k

3
4

5

6
7
8
9
10
11

12

17

18
19
20

25

26
27

tvsh)

(pa tvsh)

procedures
prokurimit

shqyrtimit të
ofertave

ekonomik
fitues

K. për
propozim
E hapur

21.08.2017

"K." sh.p.k

30.08.2017

"O. Sh." p.f.

K. për
propozim
K. për
propozim

12.06.2017

"P. S." sh.p.k.

14.08.2017

"E.G." sh.p.k

28.06.2017
11.07.2017
05.09.2017
23.05.2017
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28

29
30
31
32
33
34

35

36
37

38
39
40
41

42
43

44

45

46
47
48

49
50

51
52
53

Elbasan, bashkia Korçe, bashkia
Vlorë )
Shërbimi i sigurimit me roje fizik
dhe me sistem të objekteve në
administrim të bashkisë Elbasan
dhe institucioneve në varësi të saj
Shërbimi i internetit për bashkinë
Elbasan dhe njësitë vartëse
Blerje automjet (furgon) në QSB

9,053,032

8,967,575

85,457

E hapur

24.04.2017

"U. 2015 + A.
S."

12,237,500

7,920,000

4,317,500

E hapur

24.04.2017

"A."

1,416,667

1,330,000

86,667

06.11.2017

"R. K."

Rikonstruksion i disa objekteve
arsimore 2017
Lyerjet e objekteve

1,895,417

1,877,575

17,842

21.07.2017

E. SHPK

1,895,417

1,877,575

17,842

21.07.2018

E. SHPK

Blerje Gazoil D1 dhe Benzine pa
plumb, 2 lote
Mbikqyrja e punimeve për disa
objekte në bashkinë Elbasan.
3 Lote
Mbikqyrje e punimeve për disa
objekte
6
Lote
Virtual Tour

16,290,155

16,290,155

-

10.03.2017

2 subjekte

751,665

623,100

128,565

Kërkesë për
propozim
Kërkesë për
propozim
Kërkesë për
propozim
Kërkesë për
propozim
Kërkesë për
propozim

07.11.2017

1 subjekt

1,251,083

697,370

553,713

Kërkesë për
propozim

01.08.2017

3 subjekte

1,250,000

1,190,000

60,000

13.11.2017

Rikualifikim urban i fasadave te
banesave kolektive ne Njesine
Administrative Bradashesh dhe
Paper
Rikonstruksioni rruges rajonale
Gostime-Tregan loti 1
Rikualifikim urban i parkut
qendror "Rinia"
Rikonstruksion I shkolles 9vjecare "Ali Agjahu"
Rikonstruksion dhe ndërtim
banesash për komunitetin Rom në
Bashkinë Elbasan
Rikonstruksion godina e konviktit
(vajza+ djem)
Rikonstruksioni dhe sistemimi i
shesheve të pallateve 648/1,
648/2, 648/3, 648/4
Rehabilitimi I urban I sheshit
"ZaraN." dhe Bulevardi " Aqif
Pasha" - Faza IV
Zevendesim I sifonit ekzistues te
fshatit Vreshatan,Njesia
Administrative Shushice
Rehabilitimi i kanalit ujitës
Bixellenjë-Godolesh
Rikonstruksion dhe sistemim i
sheshit të pallateve 413, 414
Ndertim Ure per kembesore dhe
automjete deri 2.5 ton per fshatin
Kozan, Njesia Administrative
Bradashesh
Rikonstruksioni I rrugës
“VefkijeTodri"
Sistemim asfaltim rruga 28
Nëntori (rikonstruksion e rrugeve
lidhese Vasil Taja dhe Andon
Lakuriqi) ” (kontrate shtese)
Sifoni i Kanalit Ujites Letan Gurabardh
Ambjente shlodhese tek lagja
Haxhias
Zëvendësim i sifonit të fshatit
Vreshtan (Faza II)", Fshati
Vreshtan, Njësia Administrative

13,004,847

12,319,723

685,124

kerkese per
propozim
Proçedurë e
Hapur

15.05.2017

J. V. G. + S.
S.
E. shpk

121,666,667

119,220,882

2,445,785

14.06.2017

B. I. SH.P.K

208,333,333

204,058,767

4,274,566

22.06.2017

B. N. shpk

47,844,418

37,307,737

10,536,681

12.06.2017

E. shpk

Po

10,833,333

7,782,459

3,050,874

Proçedurë e
Hapur
Proçedurë e
Hapur
Proçedurë e
Hapur
Kerkesë për
Propozim

16.05.2017

N.

Po

6,035,800

4,436,864

1,598,936

31.07.2017

E. M. shpk

Po

8,561,207

7,632,660

928,547

Kerkesë për
Propozim
Kerkesë për
Propozim

24.07.2017

B. N. shpk

Po

111,922,111

98,753,741

13,168,370

Proçedurë e
Hapur

22.05.2017

B. I. shpk &
A. C.sh.p.k

6,501,530

5,095,098

1,406,432

Kerkesë për
Propozim

29.05.2017

N.

9,314,966

8,096,328

1,218,638

01.02.2017

L. K. sh.p.k

3,321,456

3,305,374

16,082

21.07.2017

E. shpk

11,041,651

11,001,340

40,311

Kerkesë për
Propozim
Kerkesë për
Propozim
Me
negociim

05.01.2017

B. N. shpk

15,965,327

13,266,183

2,699,144

21.04.2017

B-93 sh.p.k.

6,506,776

6,382,038

124,738

Kerkesë për
Propozim
Me
negociim

20.04.2017

B. N. shpk

9,784,960

7,017,953

2,767,007

03.11.2017

“N.” sh.p.k

2,233,337

1,802,551

430,786

15.11.2017

6,521,478

4,228,193

2,293,285

Kerkesë për
Propozim
Kerkesë për
Propozim
Kerkesë për
Propozim

“B - 93”
sh.p.k
“F.” shpk

11.12.2017

Po
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Shushicë, Bashkia Elbasan
54
55
56

57

58

Sistemim dhe asfaltim i rruges
“Abdyl Daiu"
Rikonstruksion i rrugës “Hamit
Grykshi” dhe “Ibrahim Grykshi
“Punime per mbrojtjen e tokes
bujqesore nga përrenjtë i ndare ne
lote”.
“Zhvendosja dhe kalimi ne linje
kabllore i linjes 35 kV
Metalurgjik 1”
Riparim dhe mirëmbajtje vepra
arti kanale ujitës
Shuma 2017

Proçedurë e
Hapur
Proçedurë e
Hapur
Kerkesë për
Propozim

03.10.2017

“E.” sh.p.k

Po

09.10.2017

“B.” sh.p.k

Po

15.12.2017

2 subjekte

15,986

Kerkesë për
Propozim

11.09.2017

"E." sh.p.k

1,880,996

4,087

Me
negociim

01.08.2017

"E." sh.p.k

776,871,104

73,254,217

18,217,279

13,459,983

4,757,296

18,385,298

13,900,000

4,485,298

9,777,865

7,712,870

2,064,995

2,720,702

2,704,716

1,885,083
850,125,320

Bashkia periudha janar –
shtator 2018
Objekti prokurimit

Audituar
(Po/Jo)
Fondi limit (pa
tvsh)

Vlera kontrates
(pa tvsh)

Pajisje me kamera sigurie e
objekteve arsimore dhe
institucioneve publike dhe
mirëmbajta e tyre + mirëmbajtja e
kamerave ekzistuese
Blerje Automjete zjarrfikëse për
sektorin e SHMZSH

133,413,417

133,111,999

Diferenca
nga fondi
limit(pa
tvsh)
301,418

Lloji i
procedures
prokurimit

Data e
shqyrtimit të
ofertave

Operatori
ekonomik
fitues

Procedurë e
hapur

21.06.2018

"E." sh.p.k

16,750,000

16,650,000

100,000

Procedurë e
hapur

08.08.2018

"T." sh.p.k

3

Blerje Produkte Ushqimore për
QEA

13,819,500

13,797,200

22,300

Procedurë e
hapur

08.02.2018

"B." sh.p.k

4

Blerje Antivirus Klient –Server (5
servera dhe 300 klientë)

833,333

595,000

238,333

Kërkesë për
propozim

02.07.2018

"A. Ll.' p.f

5

Blerje kazanë mbetjesh urbane

4,333,333

3,965,000

368,333

Kërkesë për
propozim

25.04.2018

"N.N.Z.K.Sh.
" sh.p.k

6

Blerje goma për makineritë e
ASHP-së

1,000,000

870,000

130,000

Kërkesë për
propozim

09.07.2018

"R. 2000
sh.p.k

7

Tabela për sinjalistikën rrugore

979,314

781,836

197,478

12.06.2018

"B. N." sh.p.k

8

Blerje Ndriçues, shtylla ndriçimi
dhe dekorative xingato, kabëll
dhe Tel ABC 4*16 mm Al për
Ashp-në dhe Njësitë
Administrative të Bashkisë
Elbasan

7,927,633

6,895,535

1,032,098

Kërkesë për
propozim
Kërkesë për
propozim

03.07.2018

"A. C." sh.p.k

9

Blerje pjesë këmbimi për
makineritë e rënda të ASHP

1,500,000

1,425,000

75,000

Kërkesë për
propozim

16.05.2018

"Z." sh.p.k

10

Blerje Bulmet për QEA për vitin
2018

3,116,500

3,097,500

19,000

Kërkesë për
propozim

26.01.2018

"B." sh.p.k

11

Blerje dhe furnizim me dru zjarri
për QEA dhe njësitë
administrative për vitin 2018

7,665,668

6,888,590

777,078

Kërkesë për
propozim

26.01.2018

"P." sh.p.k

12

Blerje Kancelari dhe Bojra për
vitin 2018 për Bashkinë, QKR,
Agjensia e Pyjeve dhe SHMZSH

5,391,933

4,164,846

1,227,087

Kërkesë për
propozim

10.04.2018

"I. O." sh.p.k

13

Blerje fruta, perime, vezë për
QEA për vitin 2018

3,746,350

3,725,000

21,350

Kërkesë për
propozim

25.01.2018

"B." sh.p.k

1

2
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14

Blerje makina pastrimi

5,000,000

4,750,000

250,000

Kërkesë për
propozim

15.08.2018

"T." sh.p.k

15

Blerje Materiale Ndërtimi për
Agjensinë e Shërbimeve Publike

3,542,574

2,689,830

852,744

Kërkesë për
propozim

19.02.218

"M. H." p.f

16

Blerje Mish - Viçi për QEA

3,900,000

3,870,000

30,000

Kërkesë për
propozim

25.01.2018

"B." sh.p.k

17

Blerje Pllaka Varri për ASHP

2,682,926

2,681,250

1,676

Kërkesë për
propozim

29.01.2018

"A." sh.p.k

18

Blerje Shtypshkrime për vitin
2018 për Administratën e
Bashkisë Elbasan dhe Drejtorinë
e SHMZSH-së

1,126,260

1,059,750

66,510

Kërkesë për
propozim

23.05.2018

"R. G." sh.p.k

19

Blerje pjesë këmbimi, goma dhe
pjesë për riparimin e motorrit të
mjetit Reno Midliner S160 për
mjetet e SHMZSH-së

872,624

787,750

84,874

Kërkesë për
propozim

27.04.2018

S. C. C.sh.p.k

20

Blerje Karburant: “Gazoil D1 dhe
Benzinë pa Plumb”, i ndarë në
lote

14,692,674

14,692,674

-

Procedurë e
hapur

15.02.2018

“K.” sh.p.k

21

“Blerje Fruta Perime, Produkte
Ushqimore, Bulmet, Mish dhe
Bukë për QSB për vitin 2018”

2,200,555

2,109,420

91,135

Kerkese per
propozim

02.02.2018

2 subjekte

22

Blerje Fruta-Perime, Produkte
Ushqimore, Bulmet, Mish dhe
Bukë për shtëpinë e të
moshuarëve pranë Qëndrës
Sociale Balashe”, i ndarë në lote

1,672,471

1,620,106

52,365

Kerkese per
propozim

28.08.2018

2 subjekte

23

Blerje materiale pastrimi dhe
detergjente per nevojat e Qendres
Ekonomike te Arsimit

2,133,250

1,651,560

481,690

Kerkese per
propozim

01.02.2018

"D.'' sh.p.k

24

“Blerje dhe vendosje pjesë
këmbimi për makineritë e rënda
dhe makinat e shërbimit të
ASHP”
Blerje materiale elektrike për
ASHP

1,200,000

1,174,924

25,076

Kerkese per
propozim

07.03.2018

“A. I.” p.f.

5,833,311

5,650,220

183,091

Kerkese per
propozim

12.02.2018

F. G. sh.p.k

26

“Kryerja e shërbimit të pastrimit
në qytetin e Elbasanit”

37,536,132

36,789,674

746,458

Procedure e
hapur

18.06.2018

“V. I.” sh.p.k

27

“Shërbimi i Sigurimit me roje
fizik dhe me sistem elektronik të
objekteve në administrim të
Bashkisë Elbasan dhe
institucioneve të varesisë së saj”

38,532,602

27,103,542

11,429,060

Procedurë e
hapur/
Marrëveshj
e kuadër

07.02.2018

“SH.P.S.F
“U. 2015”
sh.p.k

28

Riparim dhe lyerje të objekteve
arsimore në qytetin e Elbasanit
dhe në njësitë admistrative

3,418,690

2,663,149

755,541

Kerkese per
propozim

13.08.2018

"Sh." sh.p.k

29

Sigurimi i objekteve në vartësi të
Qendrës Ekonomike të Arsimit,
Bashkia Elbasan

3,900,000

3,880,000

20,000

Kerkese per
propozim

19.09.2018

“S. U. G. A.”
sh.a

30

Blerje Buke per Qea

1,073,840

1,072,600

1,240

Kerkese per
propozim

14.05.2018

F. A. p.f

31

Ndertimi i nje ambulance ne
fshatin Fush-Buall, njesia
administrative Shushice

1,381,513

1,087,811

293,702

Kërkesë për
Propozim

30.07.2018

SH. C.

25

Po
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32

Ndertimi i nje ambulance ne
fshatin Mamel, tip A 1, njesia
administrative Gracen

1,074,943

784,827

290,116

Kërkesë për
Propozim

30.07.2018

M.

33

Rehabilitimi i banesave te
komunitetit rom dhe egjiptian

11,875,705

8,500,000

3,375,705

Kërkesë për
Propozim

15.08.2018

B.

34

Rehabilitimi I rruges Komunale
Qender-Shushice-Lagja e vjeter
Shushice

1,909,704

1,465,530

444,174

Kërkesë për
Propozim

11.05.2018

A.

35

Rikonstruksion i rruges "Aleks
Vini" (te zjarrfiksja)

14,053,550

9,823,615

4,229,935

Proçedure e
Hapur

20.06.2018

B. N.

Po

36

Rikonstruksion i rruges "Besim
Levonja" (nga kisha shen thanasi"
deri te "Ara e Prasit")

16,125,511

10,466,398

5,659,113

Proçedure e
Hapur

02.07.2018

B.

Po

37

Rikonstruksion i rruges "Caush
Asllani" + " Ismail "Xhemali
Debrova"

47,303,370

33,661,236

13,642,134

Proçedure e
Hapur

05.03.2018

B. I. SH.P.K

Po

38

Rikonstruksion i rruges "Fetah
Ekmeçiu" + rruges "Apostol
Gega"

29,022,921

21,102,803

7,920,118

Proçedure e
Hapur

26.03.2018

B. I. SH.P.K

Po

39

Rikonstruksion i vazhdimit te
rruges" Rinia" + rruga "Ekrem
Halili "+ rruga "Abdyl Graceni"

30,836,691

21,548,553

9,288,138

Proçedurë e
Hapur

17.05.2018

RR. U. A.
NR.2

Po

40

Rikonstruksion I zyrave per
Rajonet nr.1 dhe nr.5

5,228,005

3,804,230

1,423,775

Kërkesë për
Propozim

28.05.2018

C.

41

Rikontruksion i kanalit ujites
kryesor (Ferras Harvales + KV 2
Funar) dhe rikonstruksion i
kanalit
ujites sekondar
ferras,
Rikonstruksioni
I shkolles
9N.Panxhi,
Harvales,
Polis - Tudan
vjercare
"Bardhyl
Popa"

1,628,373

1,432,187

196,186

Kërkesë për
Propozim

22.05.2018

S.

52,733,871

48,497,886

4,235,985

Proçedure e
Hapur

17.09.2018

E.

42

43

Sistemi asfaltim rruga "Sami
Baholli",Lagj. "Visarion
Xhuvani"prane pall.464 (kredi)

2,697,365

2,185,292

512,073

Kërkesë për
Propozim

14.05.2018

S.

44

Vendosje kangjellash (gardreil)
ne kryqezimet e rrugeve kryesore
te qytetit

2,861,383

2,265,013

596,370

Kërkesë për
Propozim

08.05.2018

B. N.

45

Vendosje rrethimi metalik i
vendgrumbullimit te plehrave ne
rruget kryesore te qytetit

2,459,270

1,959,665

499,605

Kërkesë për
Propozim

09.05.2018

B. N.

550,987,065

478,799,001

72,188,064

Shuma 2018

Po

Shënim: Burimi i të dhënave të anekseve të mësipërme është Bashkia Elbasan
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